
 
 

Concept Verslag agendacommissie van dinsdag 15 september 2020 

om 19.30 uur 

 

Aanwezig: de heer Roest (voorzitter), de heer Harder, de heer Schell, de heer Burger. 

Griffier: mevrouw Witte 

 

1. Opening, berichten van verhindering, mededelingen en vaststellen van de 

agenda 

 

De heer Roest opent de vergadering van de Agendacommissie en heet de aanwezigen 

welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen berichten van 

verhindering. 

 

2. Vaststellen van het verslag van 18 augustus 2020 

 

Onder dankzegging aan de opsteller wordt het verslag vastgesteld. Naar aanleiding van het 

verslag wordt opgemerkt dat vrijdag de referentiegroep Mozard bijeen komt om het te 

hebben over de stand van zaken. 

 

3. Terugblik Raadscyclus 6 2020 

 

De voorzitters blikken terug op het verloop van de vergaderingen. 

 

Het betrof een aardig volle vergadercyclus na het reces. Wat betreft de Commissie 

Grondgebied was het in de ogen van de Agendacommissie derhalve mogelijk geweest de 

vergadering op de avond zelf af te wikkelen. In de Commissie Samenleving had het 

onderwerp statushouders wederom veel aandacht.  

 

Ten aanzien van de Commissie Bestuur en Middelen wordt door de Agendacommissie 

uitgesproken dat het niet nodig is om in het politieke debat negatieve uitlatingen te doen 

over een ambtelijke afdeling. De wethouder is verantwoordelijk en zou aangesproken 

moeten worden als werkzaamheden niet naar behoren worden uitgeoefend.  

 

Ook gaat er veel tijd verloren aan mededelingen terwijl dat agendapunt bedoeld is voor 

zaken die van huishoudelijke aard zijn, gericht zijn op informatieoverdracht en neutraal 

zijn, dus niet politiek gekleurd. De voorzitters spreken af om daar meer op te letten, ook in 

de raad. 

 

4. Raadscyclus 7 2020 

 

Cyclus 7 is de begrotingscyclus. Behalve een paar raadsvoorstellen waar tijdsdruk op staat, 

zijn er geen raadsvoorstellen geagendeerd om de begroting de aandacht te kunnen geven 

die hij verdient. 
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Beeldvormende Avonden 1 oktober en 8 oktober 2020 

 

Extra Beeldvormende Avonden 22 en 29 september 

 

In de vorige vergadering van de Agendacommissie is besloten om op 22 september een 

extra bijeenkomst te organiseren over de GR Informatisering en op 29 september over de 

Omgevingswet. 

 

Beeldvormende Avonden 1 en 8 oktober 

 

Voor de komende cyclus staat een Beeldvormende Avond gepland op 1 oktober en een 

Beeldvormende Avond over de begroting op 8 oktober.  

 

Vanuit het College is vernomen dat de punten die discussie opleverden bij de Kadernota 

niet zijn opgenomen in de begroting. Dat komt later terug. Daarmee is de gedachte om 

nog dit jaar de kerntakendiscussie te voeren, komen te vervallen.  

 

Vanmiddag hebben de aanbiedingsbrief en het raadsvoorstel de griffie bereikt, die 

vervolgens zijn doorgestuurd aan de Agendacommissie. De begroting zelf komt in de loopt 

van de week. Deze vertraging ten opzichte van de oorspronkelijke planning heeft te maken 

met ´de lastige opgave waar de gemeente voor staat´. 

 

1 oktober: Hondenlosloopbeleid 

 

Er is ruimte voor de uitgestelde sessie over het hondenlosloopbeleid, de laatste 

bijeenkomst die nog moet worden ´ingehaald´ uit de corona-tijd. Dit in navolging van de 

op 30 januari aangenomen motie. Gelet op de grote hoeveelheid bezwaarmakers is de 

verwachting dat er nog wel eens veel mensen op af kunnen komen, wellicht meer dan 

mogelijk met de corona-richtijnen. 

 

In samenspraak met de ondertekenaars van de petitie wordt geprobeerd iets af te spreken 

zodat er ook niet meer dan 40 personen aanwezig zullen zijn, uiteraard inclusief de 

raadsleden en duo commissieleden die zich aanmelden.  

 

In overleg met wethouder en organisatie worden de locaties Park Brederode en Wethouder 

van Gelukpark na elkaar behandeld. De avond wordt voorgezeten door de heer Schell. 

 

8 oktober: Beeldvormende Avond over de Begroting 

 

Burger aan het woord komt hier aan de orde, gevolgd door een sessie over de begroting. 

Burger aan het woord wordt voorgezeten door de heer Burger, de sessie over de begroting 

door de heer Harder. 

 

Vorig jaar was het eerste uur plenair en ging men daarna een uur met elkaar in gesprek 

aan verschillende tafels waar ook betrokken ambtenaren bij aanwezig waren. In verband 
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met corona is het geen goed idee om de tafeltjes in stand te houden. Het stellen van 

vragen zou wat dat betreft ook plenair moeten gebeuren. 

 

Van belang daarbij is wel dat degenen die antwoorden kunnen geven, aanwezig zijn. Om 

dit goed te kunnen organiseren zal de griffie een oproep doen aan de raad om zo veel 

mogelijk vragen van tevoren te stellen. Duidelijk moet zijn dat het niet gaat om politieke 

vragen maar om technische vragen, om ´beeldvormen´.  

 

Als vragen uiterlijk op maandag 5 oktober worden aangeleverd, hebben de organisatie en 

de wethouder voldoende tijd om voor te bereiden. Het zou echter ook niet verboden 

moeten worden om spontaan vragen te stellen. Er is dan wel meer kans dat er geen 

uitgebreid antwoord komt. 

 

Er zal deze keer in overleg met de afdeling communicatie extra aandacht worden gevraagd 

voor deze themasessie over de begroting. 

 

De commissies: 20 oktober 2020 Grondgebied, 21 oktober 2020 Samenleving en 

22 oktober 2020 Bestuur en Middelen 

 

Evaluatie commissievoorzitters 

 

Bij de commissies is ´opgehaald´ of er animo is voor een evaluatie van de 

commissievoorzitters. Ten aanzien van de Commissie Bestuur en Middelen is die animo er 

bij een aantal commissieleden. Voorafgaand aan de commissievergadering, om 19.00 uur 

zal de evaluatie plaatsvinden. Ten aanzien van de Commissie Grondgebied en Samenleving 

lijkt die animo er niet te zijn. 

 

Begroting 2021 

 

In de komende commissiecyclus staat de Begroting centraal. Deze is in alle drie de 

commissies geagendeerd. Uiteraard alleen voor de onderwerpen die in de commissie 

thuishoren, al zijn er ook onderwerpen die overlappend zijn over meerdere commissies. De 

griffie zal van tevoren nog eens memoreren welke onderwerpen in welke commissie 

thuishoren. Voorafgaand aan de commissiebehandelingen zal de griffie oproepen om 

technische vragen zoals afgesproken vooraf per mail te stellen. 

 

In Grondgebied staat behalve de begroting alvast een raadsvoorstel opgenomen 

‘aanvragen krediet sanering Blekersveld’. Dat komt er nog aan maar is afhankelijk van 
offertes die nog moeten komen. Zo gauw het voorstel binnen is bij de griffie wordt het 

doorgestuurd aan de raad en geplaatst op het Raads Informatie Systeem.  

 

Het is inmiddels een RO- onderwerp geworden. Om die reden staat het agendapunt ‘stand 
van zaken huisvesting statushouders’ ook op de agenda van Grondgebied. Dat agendapunt 
stond standaard op de agenda van de Commissie Samenleving. Aan de Commissie 

Samenleving zal gevraagd worden dit agendapunt voortaan te behandelen in Grondgebied.  

Bij dit agendapunt worden ook de leden van de Commissie Samenleving uitgenodigd.  
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Ook wordt ter informatie en oriëntatie het onderwerp ‘hondenlosloopbeleid’ opgenomen. In 
de destijds aangenomen motie staat dat ook de commissie er over spreekt na de 

beeldvormende avond.  

 

In Samenleving staat behalve de begroting standaard op de agenda de voortgang van de 

huisvesting statushouders. Gelet op bovenstaande, wellicht voor de laatste keer.  

 

Ter informatie: ten aanzien van het ingediende bezwaar tegen het genomen raadsbesluit 

statushouders is op 22 september bespreking in de commissie bezwaarschriften. Daarna 

kan het vier weken duren voordat er een advies komt. Daarna kan de raad er eventueel 

een besluit over nemen, dat hangt ook af van het advies. 

 

In Bestuur en Middelen staat behalve de begroting een raadsvoorstel opgenomen over het 

aanwijzen van lokale media. Wettelijk gezien moet de raad daar een besluit over nemen in 

samenspraak met een aantal omliggende gemeenten. 

 

De stukken met betrekking tot het Protocol Integriteitsmeldingen staat wederom 

opgenomen op de agenda. Deze keer ter informatie en oriëntatie. Er is immers 

afgesproken dat er een document zal komen waarin de inbreng vanuit de verschillende 

fracties in een bestand worden gezet met daarbij een reactie vanuit de juridische afdeling. 

In de commissie wordt besproken welke van de aangedragen punten zullen worden 

opgenomen. Afhankelijk van de discussie en de veelheid van punten dat nog meegenomen 

dient te worden, is het mogelijk om daarna het protocol te agenderen in de raad van 12 

november dan wel een cyclus later.  

 

Er is ook een initiatiefvoorstel ingediend door mevrouw Roos, met betrekking tot 

insprekers in de commissie. Conform de afspraken zou dat voorstel in de aankomende 

cyclus behandeld moeten worden. Het staat mevrouw Roos vrij om aan de raad voor te 

stellen het al aankomende raad te behandelen. 

 

Begrotingsraad 5 november 2020 

 

Moties en amendementen 

 

Tussen de commissies en de Begrotingsraad zitten twee weken. In de tussentijd zullen er 

moties en amendementen opgesteld worden. Bij sommige is een preadvies van het College 

gewenst. De griffier maakt afspraken met de gemeentesecretaris over de inzet van 

ambtenaren. 

 

De opzet is dat richting de raad wordt gecommuniceerd dat ze uiterlijk maandag 2 

november – na het fractieoverleg – hun moties en amendementen indienen bij de griffie. 

En dat de ambtelijke inzet dusdanig wordt opgeschaald dat uiterlijk woensdag 4 november 

in de middag de preadviezen binnen zijn voor verzending aan de raad. 

 

Uiterlijk de dag zelf om 11.00 uur dienen fracties hun definitieve moties en amendementen 

in te dienen zodat het kan worden meegenomen met het griffiebericht van die middag. Dat 

is de standaard afspraak. Dat kan wat betreft de griffie het zelfde blijven. Ondanks het te 
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verwachten hogere aantal moties en amendementen. Wel hoopt de griffie van harte dat 

men zich zo veel mogelijk aan deze deadline houdt.  

 

Uiteraard is het niet verboden om later dan de afgesproken tijdstippen zaken toe te sturen. 

De griffie doet zijn best om het nog mee te nemen, het moet uiteraard wel haalbaar zijn. 

 

Opzet 

 

Ten aanzien van de begroting een iets andere opzet dan vorig jaar. Dat heeft te maken 

met de corona maatregelen. Vorig jaar waren er eerst van 17.00 uur tot 18.30 uur de 

algemene beschouwingen, gevolgd door een diner van een uur.  

 

Dit jaar is het voorstel om 18.00 uur te starten en geen diner aan te bieden. Het 

aanbieden van een diner en de vele loopbewegingen van mensen tijdens een diner zijn in 

de ogen van de Agendacommissie niet verantwoord voor wat betreft de corona-

maatregelen. Van de aanwezigen wordt derhalve verwacht dat ze al thuis gegeten hebben. 

Afgesproken wordt dat er om een uur of 21.30 uur wel een snack geregeld wordt. 

 

Na de algemene beschouwingen is er een pauze van een half uur om even de benen te 

strekken. Ook heeft het College en hebben de fracties dan de gelegenheid om met elkaar 

van gedachten te wisselen over wat er over tafel is gekomen. Ook dit zal corona-proof 

moeten gebeuren. Daar hebben mensen ook zelf een verantwoordelijkheid in. Verspreid 

over het gemeentehuis kunnen desgewenst ruimtes gecreëerd worden waar fracties op 

afstand van elkaar samen kunnen komen voor eventueel tussentijds overleg. 

 

Als harde afspraak zou – net als bij een reguliere raad – moeten gelden dat alleen 

aanwezig mogen zijn: raadsleden, collegeleden, griffie, bode, ambtenaren met een actieve 

rol tijdens de vergadering, bijvoorbeeld adviseren of bijstaan van een wethouder. Verder 

kan iedereen die geen actieve rol heeft de vergadering live thuis meekijken. 

 

Raad 12 november 2020 

 

In deze raad zullen in ieder geval de raadsvoorstellen geagendeerd staan die in de 

commissies aan de orde zijn geweest los van de begroting. Het protocol 

integriteitsmeldingen is vooralsnog ook opgenomen. Wat ook zou kunnen, is dat er een 

raadsvoorstel afhandeling integriteitsmeldingen komt. Dat zou dan in een besloten deel 

aan de orde komen.  

 

5. Planning Raad & Griffie 2020/ 2021 

 

Werkgroepen 

 

Komende weken komen diverse werkgroepen weer bij elkaar. De referentiegroep Mozard 

komt op 18 september weer bijeen. De werkgroep bestuurlijke vernieuwing komt op 21 

september weer bijeen. 

 

Regionale raadsledenbijeenkomst 
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Op 23 september is er een regionale bijeenkomst voor de raden van Zuid-Kennemerland 

en IJmond. Die avond zal gaan over Governance in combinatie met de 

verstedelijkingsstrategie. Het betreft een digitale sessie. De burgemeester zal deze avond 

voorzitten. 

 

Volgende Beeldvormende Avond 

 

In de laatste cyclus van het jaar is het de bedoeling om in de Beeldvormende Avond van 

26 november een themasessie te hebben over Toegang Jeugd en Wmo. De Bestuurlijke 

Termijn Agenda´s zijn inmiddels weer bijgewerkt waarin is terug te lezen wat er verder 

gepland staat voor 2020 en 2021. 

 

6. Rondvraag 

 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

 

7. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.25 uur en dankt de aanwezigen. 


