
 
 

 

Concept-besluitenlijst agendacommissie van dinsdag 14 april 2020 

om 19.30 uur 

 

Aanwezig: burgemeester Roest (voorzitter), de heer Harder, de heer Burger, de heer 

Schell. 

Griffier: mevrouw Witte 

 

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

agenda 

 

De voorzitter opent deze eerste digitale vergadering van de Agendacommissie en heet de 

aanwezigen welkom. Ook de digitale toehoorder wordt welkom geheten.  

Er wordt een aantal spelregels afgesproken die het verloop van de vergadering zullen 

versoepelen. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

De Agendacommissie geeft aan dat de opname puur bedoeld is ten behoeve van het 

opstellen van het verslag. Het is niet bedoeld om beschikbaar te stellen aan anderen. 

 

2. Vaststellen van de besluitenlijst van 10 maart 2020 

 

Onder dankzegging aan de opsteller wordt de besluitenlijst vastgesteld. 

 

3. Terugblik Raadscyclus 3 2020 

 

Vanwege de Corona-maatregelen zijn de Beeldvormende Avonden en commissies uit cyclus 

3 komen te vervallen. Ook andere raadsbijeenkomsten vonden geen doorgang. 

De avonden over hondenlosloopbeleid en de Omgevingswet zijn tot nader order uitgesteld. 

Van bijeenkomsten die niet anders dan fysiek op een goede manier kunnen worden 

georganiseerd, is het op dit moment niet mogelijk een nieuwe datum te prikken. De 

Agendacommissie houdt de actualiteit goed in de gaten. Zo gauw het kan, worden data 

geprikt en kan duidelijkheid gegeven worden aan inwoners en organisaties. 

 

Donderdag vindt de eerste digitale raadsvergadering plaats. De raadsvoorstellen die op de 

concept agenda staan, zijn niet zoals gebruikelijk voorgesproken in een raadscommissie. 

De raad zal een keuze moeten maken of ze de besluitvorming over die onderwerpen willen 

laten doorgaan. 

 

4. Raadscyclus 4 2020 

 

Cyclus 4 is een bijzondere cyclus. Dat heeft grotendeels te maken met de Corona-

maatregelen. De vergaderingen en raadsbijeenkomsten hebben daaronder te lijden. De 

commissievergaderingen in de afgelopen cyclus zijn om die reden gecanceld. Met behulp 

van digitaal vergaderen kan een en ander in principe nu wel doorgang vinden. Cyclus 4 
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was vooral bedoeld voor de behandeling van de Kadernota/ kerntakendiscussie. Het is de 

vraag hoe dat in de komende cyclus kan worden aangevlogen. 

 

Technische Avond 21 april en Beeldvormende Avond 23 april 2020 

 

Kadernota/ kerntakendicussie 

Beide zouden in het teken staan van de Kadernota/ kerntakendiscussie. Op 21 april zou 

een technische avond plaatsvinden, op 23 april een Beeldvormende Avond met daarbij het 

maatschappelijke middenveld. Beide zijn gecanceld vanwege de Corona-maatregelen die 

vooralsnog t/m 28 april gelden. Grote bijeenkomsten zijn tot 1 juni niet toegestaan.  

 

In het BOB-model en zeker bij dit onderwerp, is het van belang dat ook het 

´Beeldvormen´ op een goede manier gebeurt. Het is de vraag of dat op een goede manier 

georganiseerd kan worden zonder dat er fysieke bijeenkomsten georganiseerd kunnen 

worden. Ten aanzien van de technische avond kan bedacht worden dat een ieder per e-

mail vragen kan stellen en die beantwoord krijgt.  

 

Ten aanzien van de avond met inwoners en organisaties die geraakt worden door de 

Kadernota/ kerntakendiscussie, is het lastiger te organiseren. Het is op zich mogelijk om 

inwoners en organisaties actief te benaderen voor schriftelijke input. Ook kan het 

georganiseerd worden dat er bijvoorbeeld laptops op het gemeentehuis worden geplaatst 

waar filmpjes kunnen worden achtergelaten. E-mailadressen en telefoonnummers van 

politieke partijen weet men ook te vinden. De vraag blijft: is dat voldoende qua 

participatie? 

 

Wat ook relevant is, is dat de Corona-maatregelen effect kunnen hebben op de begroting. 

Zelfs dusdanig dat niet helder is of de kaders die de raad nu zou stellen, straks mogelijk 

achterhaald zijn. Er is wettelijk gezien geen plicht om een Kadernota vast te stellen. Er is 

ook geen uiterste datum. Hoewel het organisatorisch wel haalbaar moet zijn voor de 

organisatie om vanuit de Kadernota een begroting te maken.  

 

De organisatie geeft aan het zeer op prijs te stellen als hierover een besluit wordt 

genomen omdat organisaties en inwoners op de hoogte moeten worden gebracht van het 

traject. De Agendacommissie geeft aan dat de raad hierover aankomende donderdag een 

oordeel zou moeten geven. Als voorstel van orde zal de voorzitter het inbrengen bij de 

mededelingen. 

 

Burger aan het woord 

De mogelijkheid om over niet-geagendeerde onderwerpen in te spreken vervalt voor deze 

raadscylus met het cancelen van de Beeldvormende Avond. Wel is er op het RIS een 

oproep opgenomen om digitaal stukken aan de griffie te sturen. Dat komt dan zo snel 

mogelijk bij de raadsleden en duo commissieleden terecht. 

 

De commissies: 12 mei 2020 Grondgebied, 13 mei 2020 Samenleving en 14 mei 

2020 Bestuur en Middelen 

Er is inmiddels gekozen voor Pexip om digitaal te kunnen vergaderen en de vergaderingen 

waar dat van toepassing is bovendien live uit te zenden. Het is ook mogelijk om mensen 
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via dit systeem te laten inspreken. Insprekers moeten zich als vanouds op de dag zelf voor 

11.00 uur aanmelden. 

De Agendacommissie spreekt af om ieder vergaderuur kort te schorsen en de benen te 

strekken omdat digitaal vergaderen intensiever is dan fysiek te vergaderen. 

 

Onder voorbehoud staat op alle drie de commissieagenda´s het agendapunt Kadernota/ 

kerntakendicussie. Afhankelijk van hoe de raad zich donderdag uitspreekt, zal het wel of 

niet worden opgenomen. 

 

Voor Grondgebied zijn vooralsnog verder geen inhoudelijke agendapunten. Eerder heeft de 

Agendacommissie aangegeven dan toch de vergadering te willen laten doorgaan. Tegelijk 

kan worden geoefend met het digitale vergaderen. Ook heeft het College wellicht meer 

mededelingen aangezien de vorige commissieronde niet doorging. 

 

Voor Samenleving staat zoals afgesproken standaard op de agenda ´Voortgang 

noodhuisvesting statushouders´. Het College heeft in een brief aan de raad gevraagd om 

niet op 16 april maar op 28 mei een besluit hierover te nemen omdat er niet op zo korte 

termijn een nieuw raadsvoorstel geproduceerd kon worden. Het nog te ontvangen 

raadsvoorstel zou normaliter eerst in de commissie worden geagendeerd en pas daarna in 

de raad. De organisatie is daarop gewezen. 

Ook is er een raadsvoorstel Begroting 2021 GR Vroegtijdig School Verlaten. 

Verder zijn twee brieven naar deze commissie doorgeschoven omdat de commissie er op 5 

maart niet aan toe is gekomen. 

 

Bestuur en Middelen bevat meerdere raadsvoorstellen: Verkoop Willinklaan 8 Bennebroek, 

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden, Aanbesteding accountant (vanuit 

Auditcommissie) en Verlenging ontheffing ingezetenschap wethouders. In de commissie 

Bestuur en Middelen van 27 februari was de heer Heukels afwezig. De twee brieven die 

geagendeerd stonden op verzoek van de heer Heukels zijn voor de laatste keer 

doorgeschoven naar de volgende commissie. 

Als de raad van donderdag besluit bepaalde voorstellen naar achteren te schuiven (zoals 

Nieuwbouw brandweer Bennebroek en Wijziging APV) dan worden deze ook opgenomen op 

deze commissieagenda. 

 

Raad 28 mei 2020 

 

Het was oorspronkelijk de bedoeling om deze vergadering vooral in het teken te laten 

staan van de Kadernota/ kerntakendicussie. We zouden eerder beginnen en Algemene 

Beschouwingen houden. Daarnaast was afgesproken in de werkgroep bestuurlijke 

vernieuwing om professor Boutellier uit te nodigen. Dat laatste is reeds afgezegd. 

 

Verder geen bijzonderheden in deze raad. De raadsvoorstellen uit de Commissies staan op 

de raadsagenda. In de raad van 16 april zou eigenlijk het raadsvoorstel over 

integriteitsmeldingen aan de orde komen. Dat bleek niet te organiseren: het houden van 

een besloten deel in een digitale vergadering, is niet mogelijk. 

 

5. Planning Raad & Griffie 2020 
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Er zijn aardig wat bijeenkomsten gecanceld, het is de vraag wanneer deze weer 

georganiseerd kunnen worden. Het verschilt per bijeenkomst wat de mogelijkheden zijn. 

Met Pexip is een overeenkomst voor de komende drie maanden. Zo veel eerder als 

mogelijk en gewenst zullen er uiteraard weer fysieke raadsbijeenkomsten worden 

georganiseerd. Ook wordt de actualiteit nauwlettend in de gaten gehouden zodat daar 

rekening mee kan worden gehouden en op kan worden ingespeeld. Voor de langere 

termijn stelt de voorzitter met de griffier een memo op hoe een en ander vorm zal krijgen. 

 

Vanuit de organisatie het bericht dat men in eerste instantie alles op alles heeft gezet om 

Vitaal Vogelenzang nog voor het reces bij de raad te krijgen maar dat het vanwege de 

Corona-maatregelen toch lastig blijkt. Het komt terug na het reces. 

 

6. Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

 

7. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.27 uur en dankt de aanwezigen. 


