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Verslag agendacommissie van dinsdag 27 september 2022 

om 19.30 uur 

 

Aanwezig: de heer Roest (voorzitter), mevrouw Jeltes, de heer Faber, de heer Harder  

Afwezig: de heer Van der Veldt 

Griffier: mevrouw Witte 

 

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

agenda 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heer Van der Veldt 

heeft zich afgemeld. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Vaststellen van het verslag van 30 augustus 2022 

 

Onder dankzegging aan de opsteller wordt het verslag vastgesteld. 

 

3. Terugblik Raadscyclus 6 

 

Er wordt teruggeblikt op het verloop van de cyclus. De voorzitters geven aan dat wat hun 

betreft het verloop van de commissievergaderingen naar tevredenheid is.    

 

4. Raadscyclus 7 

 

We gaan naar vergadercyclus 7. Dat is een relatief lange vergadercyclus die onder andere 

de behandeling van de Begroting 2023 bevat. Daarnaast zijn veel aangekondigde stukken 

van de Bestuurlijke Termijn Agenda’s (wederom) naar achteren geschoven wat op de 
agenda’s van vooral de Commissie Grondgebied maar ook van de Commissie Samenleving 

ruimte laat. 

 

Beeldvormende Avond 6 oktober 2022 

 

Burger aan het woord (20.00) 

 

Zoals gebruikelijk het onderdeel Burger aan het woord. De locatie: de raadszaal. 

 

Themasessie IV-visie – de digitale gemeente (20.30)  

 

Deze beeldvormende avond gaat over de ‘IV Visie’. Vanuit de organisatie is de wens 

aangegeven om deze themasessie nog voor de behandeling van de begroting met de raad 

aan de orde te hebben gehad. De ‘IV Visie’ gaat over hoe de gemeente de ontwikkelingen 

en innovatie van Informatievoorziening en ICT (de digitale gemeente) de komende jaren 

vorm geeft. 

 

De locatie: het werkcafé. De heer Harder zal beide onderdelen van de beeldvormende 

avond voorzitten. 
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Extra Beeldvormende Avond 12 oktober 2022 

 

Op verzoek van de wethouder wordt er een extra beeldvormende avond gehouden over 

twee belangrijke onderwerpen met als doel het goed en tijdig meenemen van de raad. Het 

gaat om het Beleidsplan Sociaal Domein en de Woonvisie. 

 

De locatie: het werkcafé. De heer Faber zal de beeldvormende avond voorzitten. 

 

Beeldvormende Avond Begroting 13 oktober 2022 

 

De aanlevering van de Begroting 2023 kent enige vertraging. Dat heeft te maken met de 

verwerking van de septembercirculaire.  

 

Zoals gebruikelijk vindt deze sessie plaats in de burgerzaal. Er zal eerst een presentatie 

gegeven worden over de begroting en er is vervolgens gelegenheid om vragen te stellen. 

Aan de raadsleden en duo-commissieleden zal gevraagd worden om vragen zo veel 

mogelijk al van tevoren per e-mail toe te sturen zodat hun vragen kunnen worden 

meegenomen. 

 

De heer Van der Veldt zal deze beeldvormende avond voorzitten. 

 

De commissies: 25 oktober 2022 Grondgebied, 26 oktober 2022 Samenleving en 

27 oktober 2022 Bestuur en Middelen 

 

De Commissie Grondgebied bevat geen raadsvoorstellen of ingekomen stukken voor de 

commissie zelf, wel de standaard agendapunten. Vanwege de lege agenda wordt 

opgenomen op de agenda: 

 Begroting 2023 

 

Voor de vergelijking: vorig jaar is om de zelfde reden de begroting alleen geagendeerd in 

de Commissie Bestuur en Middelen. Toen was het voor leden uit de andere commissies 

toegestaan om aan te schuiven bij het agendapunt. Dat zal nu weer zo georganiseerd 

worden. In de vergaderkring zitten nog steeds de sprekers van de fracties, maar het wordt 

toegestaan om tijdens de commissiebehandeling van de begroting te wisselen van spreker.  

Aan het College wordt gevraagd om voltallig aanwezig te zijn. 

 

De heer Faber heeft de wens om deze keer te wisselen met de heer Van der Veldt qua 

voorzitterschap, dus dat de heer Faber de Commissie Grondgebied doet en dat de heer 

Van der Veldt de Commissie Samenleving doet. Aan de heer Van der Veldt zal gevraagd 

worden of dat wat hem betreft kan. 

 

In de Commissie Samenleving deze keer geen raadsvoorstellen. Wel werd de vorige keer 

geopperd om het rapport van Berenschot over de verzelfstandiging van de muziekschool te 

bespreken. Dat was ook opgenomen in het overdrachtsdossier in de inwerkmap. Het stuk 
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staat ter informatie en oriëntatie geagendeerd, ook bedoeld om zaken mee te geven aan 

het College van B&W. 

 

Ook hier de standaard agendapunten, waaronder de voortgang huisvesting statushouders. 

Er zal wederom een memo van de wethouder worden toegevoegd. Zoals gecommuniceerd 

in het griffiebericht wordt aan raadsleden en duo-commissieleden de kans geboden om op 

7 oktober Oldenhove te bezoeken en een toelichting te krijgen door de projectleider. In de 

week van de herfstvakantie kan een afspraak gemaakt worden om de opvanglocatie Park 

Vogelenzang te bezoeken. 

 

In de Commissie Bestuur en Middelen meerdere raadsvoorstellen: 

 Evaluatie protocol integriteit  

 Besluit raad over twee adviezen bezwaarschriftencommissie n.a.v. besluit raad 2 

juni over integriteitsrapporten  

 MRA Begroting 

 Verlengen contract accountant 

 Controleprotocol accountant 

 

Twee raadsvoorstellen zijn nog niet binnen. Bij de twee adviezen van de 

bezwaarschriftencommissie is het van belang dat binnen de wettelijk geldende termijnen 

gereageerd wordt. Vandaar dat het verschuiven naar een cyclus later geen optie is. Het 

advies van de bezwaarschriftencommissie is net binnen, er wordt nu door de juridische 

afdeling gewerkt aan een raadsvoorstel. 

 

Het raadsvoorstel over de MRA begroting komt er ook aan. Hier is afhankelijkheid van 

aanlevering vanuit de MRA. Pas vorige week vrijdag is een en ander aangeleverd. Het is 

wel van belang dat het aankomende cyclus wordt behandeld om niet uit de pas te lopen 

ten opzichte van de andere gemeenten in de regio. 

 

De evaluatie van het protocol integriteit was al meerdere keren naar achteren geschoven. 

Voorafgaand aan de Commissie Bestuur en Middelen (19.00 uur) zal er een 

kennismakingssessie georganiseerd worden met de commissie integriteit. 

 

Ook twee raadsvoorstellen die betrekking hebben op de werkzaamheden van de 

Auditcommissie: het verlengen van het contract van de accountant en het controleprotocol 

accountant. De Auditcommissie is nu bijeen om het onder andere hierover te hebben. 

 

Algemene Commissie Begroting 1 november 2022 

Nu de Agendacommissie er voor kiest om de Begroting te behandelen in de Commissie 

Grondgebied, komt 1 november te vervallen. 

Begrotingsraad 10 november 2022 

De start is om 17.00 uur, er zijn eerst algemene beschouwingen. Daarin is ruimte voor 

maximaal 10 minuten per fractie. De meest logische volgorde is de fracties van groot naar 

klein. Daarna een ruime pauze om te eten en waarin desgewenst fracties en College 
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kunnen overleggen. Daarna eerste termijn College, tweede termijn raad, tweede termijn 

College, stemmingen. 

 

Raad 17 november 2022 

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

commissies aan de orde zijn geweest. 

 

5. Planning Raad & Griffie 2022 

 

De Agendacommissie loopt door de Bestuurlijke Termijn Agenda’s en overige stukken 
heen. In de driehoek zal worden stilgestaan bij het tijdig aanleveren van stukken. 

 

6. Rondvraag 

 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

 

7. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen. 


