
Besluitenlijst Agendacommissie d.d. 27 januari 2021

1. Opening
a. Met kennisgeving afwezig Christien Bronda en Karin van Engelenhoven

2. Besluitenlijst 20 januari jl. 
a. Wordt conform vastgesteld

3. Terugblik Politieke Woensdag 20 januari jl  
a. Ten aanzien van de beeldvormende sessie over de nieuwe opzet van de begroting (met op zich een 

heldere presentatie) wordt gevraagd of de raad in het voortraject wel voldoende betrokken is geweest. 

Het beeld leeft dat de wethouder hier wel eens het gesprek over is aangegaan, maar dat de raad niet 

officieel kaders heeft meegegeven. Wellicht had het audit committee de raad hier meer over moeten 

informeren / in moeten meenemen. In februari / maart kan de raad alsnog zaken meegeven in een 

meningsvormende sessie, en uiteindelijk komt er nog een raadsvoorstel. 

b. Ten aanzien van de meningsvormende sessie over het initiatiefvoorstel Gezinsverzorger zijn er vragen over 

de afhandeling. Ter vergadering kreeg de wethouder een tweede termijn en wijzigde het preadvies van het 

college. Vraag is of het voorstel daarmee wel besluitrijp was, of eigenlijk eerst nogmaals in een 

meningsvormende sessie besproken had moeten worden, met een uitgewerkt nieuw preadvies. Voor 

sommige fracties is de inhoud van het preadvies leidend voor het al dan niet instemmen met het voorstel. 

Nu geen advies aan presidium om het van de raadsagenda af te halen, maar dit voorbeeld wel meenemen 

naar voorzitterstraining. 

4. Ontvangen agenderingsverzoeken 
a. Dienstverlening aan statushouders > kan geagendeerd worden voor 17 februari

5. Cyclus 3/2 – 3/3 
a. Collegebrieven vooralsnog t.k.n.

i. Voorkeursalternatief Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden 

b. Voorbereidingsmemo’s voor de volgende bijeenkomsten worden vastgesteld

i. Beeldvormend  : MEER-dorpen / Van Ketwich Verschuurlaan ca

ii. Meningsvormend  : Vaststellingsovereenkomst Ring Zuid / Beleidskader Veiligheid 2021-2024 

iii. Conform  : Wensen en bedenkingen begroting 2021 VRG / Aanleg beregeningsinstallaties 

natuurgrassportvelden / Decembercirculaire gemeentefonds 2020 

c. Planning

i. Inkoop Jeugdhulp  : begeleidingscommissie heeft besloten het college eerst te vragen om 

uitgebreide beeldvormende sessie (2,5 uur) over hoe jeugdhulp in elkaar zit, ook in regionale 

verband, en pas daarna (begin maart) gevraagde besloten sessie over de stand van zaken inkoop.

ii. Windplatform  : omdat vanwege het participatieproces de windverdieping pas in april wordt 

verwacht, worden de beeldvormende sessies over wind uitgesteld

iii. Ring Zuid  : voorafgaand aan de openbare meningsvormende sessie zal een half uur gepland 

worden voor bespreking van het geheime deel van de stukken

iv. Beleidskader Veiligheid  : vanwege veelomvattendheid wordt de sessie met een uur verlengd

v. Kadernota wijk- en dorpsdemocratie  : als dit stuk nog deze week komt, mag het toegevoegd 

worden aan de agenda van 10 februari

6. LTA februari / maart

a. Februari blijft rustig, voor maart wordt grote drukte verwacht.  Vanuit portefeuille-Diks wordt nog  

aanvraag beeldvormende sessie  in februari verwacht, afgesproken tijdens LTA-overleg  (griffie vraagt na).

7. Diversen 
a. Terence van Zoelen is aangemeld voor voorzitterspool, neemt agendacommissie met blijdschap kennis 

van; hij zal worden uitgenodigd voor voorzitterstraining

8. Rondvraag 
a. De agendacommissie constateert dat er op de IM-lijst nog veel (ook oude) moties open staan. Het zou 

mooi zijn als deze nog voor het afzwaaien van dit college worden afgehandeld. Wordt in LTA-overleggen 

aandacht aan besteed, is verder ook aan de raad zelf om daar druk op te zetten 

b. Af en toe worden er onzorgvuldigheden op het RIS geconstateerd. De griffie wil daar graag op worden 

geattendeerd, en zal er ook proactief aandacht aan besteden. 
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