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Onderwerp
Aard bespreking

Lijst van bestuurlijke toezeggingen en actuele moties
Besluitvorming

Conclusies en afspraken De toezeggingen met onderwerpen:

- Leningenportefeuille

- Almende

- Vestiging dierenklinieken in detailhandel

- Begroting en jaarrekening Regio Achterhoek

- Huisvesting en integratie statushouders
zijn door de commissie afgevoerd van de lijst.

Onderwerp
Aard bespreking

Voorlopig Risicoprofiel en beleidsplan 2017-2020 
Veiligheidsregio (VNOG)
Voorbereidende beraadslaging
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(De voorzitter vat de 
conclusies/oordelen 
samen in een 
commissieadvies en 
noemt daarbij de 
belangrijkste 
argumenten en 
eventuele 
minderheidstandpunten 
en voorbehouden.)

Namens de VNOG verzorgde mw. Harriët Tomassen een presentatie, 
zie RIS.

Beslispunt 5 raadsvoorstel: toegezegd is dat de concept brief vóór de 
raad van 27-10-2016 in het RIS wordt geplaatst. De commissie heeft 
input voor deze brief geleverd (zie videoverslag).

Advies commissie: --

Onderwerp
Aard bespreking

Overige onderwerpen ter bespreking
Politieke beraadslaging ter voorbereiding op de besluitvorming
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(De voorzitter vat de 
conclusies/oordelen 
samen in een 
commissieadvies en 
noemt daarbij de 
belangrijkste 
argumenten en 
eventuele 
minderheidstandpunten 
en voorbehouden.)

N.a.v. mededeling raadsbesluit uittreden Montferland uit 
Regio Achterhoek:
Portefeuillehouder Kuster was niet aanwezig.
Burgemeester geeft aan dat dit op 11 oktober in B&W komt, daarna 
komen de stukken naar de raad, dan kunnen de commissieleden 
aangeven of zij (op 24 oktober) een extra commissievergadering 
willen over dit onderwerp.
Of de stukken vóór 11 oktober naar de raad kunnen (zonder B&W 
besluit) wordt met portefeuillehouder besproken (maar is zeer 
ongebruikelijk).

Aldus vastgesteld door commissie Algemene Zaken, Financiën en Economische Zaken 
(AFE) in zijn openbare vergadering van ….2016

de commissiegriffier de voorzitter

Marco Looman Gijs van de Beek


