Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 18 november 2020
1. Opening
2. Besluitenlijst 11 november
a.

Opmerking m.b.t. de begrotingsbespreking volgend jaar (bespreking sociale programma’s splitsen)
betreft geen besluit, maar slechts een suggestie.

3. Terugblik Politieke Woensdag 11 november
a.
b.

Vrijdag (beeldvormend): erg weinig raadsleden aanwezig, presentatie bevatte relatief weinig
nieuws, bijeenkomst had korter gekund
Begrotingsraad: tevredenheid over voorzitter

4. Ontvangen agenderingsverzoeken
a.

b.

deelscooters (S&S)
i. onderwerp was al geagendeerd, agenderingsverzoek voegt niets toe (bespreekpunten te
summier)
Suikerzijde (college)
i. beeldvormende sessie op 6 januari
ii. naar verwachting groot pak papier, agendacommissie verzoekt college om korte oplegger

5. Cyclus 25/11 – 16/12
a.
b.
c.

Bespreking initiatiefvoorstellen m.b.t. Jeugdhulp wordt verschoven naar januari; preadviezen
worden op zijn vroegst 8 december verwacht, is te laat.
Bij beeldvormende sessie over verkeersmodellen is geen voorzitter nodig, één van de aanwezigen
kan indien nodig honneurs waarnemen.
De volgende voorbereidingsmemo’s worden vastgesteld
i. Beeldvormend
1. warmte en opwekking
ii. Meningsvormend
1. harmonisatie cliëntenraad
2. aanbesteding warmtestad tbv wijkvernieuwing selwerd
3. initiatiefvoorstellen nwe organisatiewijze jeugdhulp en de gezinsverzorger
iii. Conform
1. verzamelbesluit Herindeling

6. Diversen
a.

College legt traject m.b.t. harmonisatie sporttarieven voor. Het raadsbesluit moet uiterlijk op 3
maart worden genomen. College stelt tussenstap d.m.v. discussienotitie voor, te bespreken
uiterlijk 6 januari. Omdat de adviezen van de sportkoepel en de adviescommissie voor de sport
pas op 11 januari worden verwacht, ziet agendacommissie de zin van zo’n tussentijdse bespreking
niet in: de raad kan pas zijn mening geven als genoemde adviezen binnen zijn. De griffie zal aan
de organisatie voorleggen of deze volgorde kan worden omgedraaid. Agendacommissie wel
akkoord met de technische sessie die het college aanbiedt. Wordt waarschijnlijk 9 december.

7. Rondvraag
a.
b.

College meent dat schriftelijke vragen n.a.v. collegebrief niet conform de afspraken is; de route
zou dan zijn: agenderen. Griffie zoekt uit.
Vragenuur: hoe wordt voorkomen dat er technische vragen langskomen? Griffie legt vragen voor
aan plv. voorzitter van de raad, die beslist.

