Conclusies en afspraken
Van de vergadering van de commissie Algemene zaken, financiën en economie (AFE)
van de Gemeente Oude IJsselstreek,
gehouden op maandag 24 juni 2019 om 20.00 uur in de DRU Cultuurfabriek te Ulft
Aanwezig:

Ton Menke, commissievoorzitter
Marco Looman, commissiegriffier
--------Lokaal Belang
Marco Bennink
Jaap Veldhorst
Gerard Sinke
CDA
Memet Tekinerdogan
Lotte Pragt-Fles
SP
PvdA
John Haverdil
Gülden Siner-Sir
Marjolijn Gerritsen (geen (reserve)lid AFE)
VVD
Richard de Lange
Jan Spronk
Rens Spijkers
D66
Jan Soentjens
Ine Woudstra

College:

Otwin van Dijk
Peter van de Wardt
Ben Hiddinga
Janine Kock

Ambtelijk:

Richard Krabben
Ruud Hendrixen
Willem Hoeffnagel

Afwezig met afmelding:

Heini Peters, Gürbüz Yaktemur en Suzan Tuit (SP)

Afwezig zonder afmelding:

overige leden

Onderwerp
Aard bespreking

Opening en mededelingen
Mededelingen:
- Het college heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid van hooren wederhoor inzake het concept verslag accountantscontrole. De
accountant is verzocht het definitieve verslag en de verklaring toe te
zenden.
- Vanmiddag is een concept memo over de meicirculaire aan de leden
gezonden. Onder voorbehoud van definitieve vaststelling door het
college wordt de memo morgenmiddag bijgeplaatst als ingekomen stuk
in het RIS.

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen agenda
Besluitvorming
De commissie stemt in met het voorstel van de voorzitter om agendapunt 3
“Financiële doelen en randvoorwaarden huidige raadsperiode en alternatieve
maatregelen sociaal domein (inbreng VVD)” toe te voegen aan de agenda.

De voorzitter vat de conclusies / oordelen samen in een commissieadvies en noemt daarbij de
belangrijkste argumenten en eventuele minderheidstandpunten en voorbehouden.
Onderwerp
Aard bespreking

1. Opzet expertmeeting Vrijetijdseconomie
Besluitvorming
De commissie stelt een voorbereidingsgroep samen, bestaande uit:
Jaap Veldhorst, Lotte Pragt-Fles, John Haverdil, Richard de Lange, Ton Menke
(voorzitter). Deze voorbereidingsgroep zal de gekozen opzet delen met de
commissie(leden).

Onderwerp
Aard bespreking

2. Voorjaarsnota en 1e berap
Voorbereiding besluitvorming
Vooraf aangemelde bespreekpunten:
- Budgetten gemeenschappelijke regelingen
- Solidariteitsheffing via OZB (Vilatax) – bij afwezigheid van de SP de
vraag aan deze fractie om dit in de 2e termijn op 4 juli aan de orde te
stellen
Overige onderwerpen, o.a.:
- DOCS-NLD en Montferland
- IJzermuseum (Motie 2018)
- Uitvoeringsagenda woonbeleid
In het raadsvoorstel bij de voorjaarsnota schrijft het college:
“In de begroting die we in oktober aan u presenteren, zullen wij de financiële
dekkingsmogelijkheden voorleggen. Om dit zo zorgvuldig mogelijk te doen, gaat
het college graag in gesprek met de raad bij de behandeling van de
Voorjaarsnota. Afhankelijk van de effecten in de Meicirculaire en als de raad dat
wenselijk vindt, wil het college begin september een eerste uitwerking van de
dekkingsmogelijkheden met de raad bespreken. Zodat het college vervolgens
kan komen tot een sluitende programmabegroting in oktober.”
De agendacommissie heeft geen voorlopige agenda voor deze bijeenkomst
vastgesteld.
De commissie AFE kan zich vinden in een dergelijk gesprek met het college (op
5 september), mits er dan verschillende dekkingsmogelijkheden liggen. Het zal
gaan om een gedachtewisseling, niet om halve besluiten over de begroting.

Onderwerp
Aard bespreking

3. Financiële doelen en randvoorwaarden huidige raadsperiode en
alternatieve maatregelen sociaal domein (inbreng VVD)
Open gesprek

De brief van Richard de Lange (VVD) aan de commissievoorzitter is toegelicht
en bediscussieerd. Daarbij is het vooraf aangemelde bespreekpunt “oplopende
schuldenlast, risico preventief toezicht door provincie (D66)” betrokken.
Onderwerp
Aard bespreking

Rondvraag
Open gesprek
-

Onderwerp
Aard bespreking

Sluiting
Open gesprek

Sluiting: 21:15 uur
Aldus vastgesteld door de commissie Algemene zaken, financiën en economie (AFE) in zijn openbare
vergadering van …………. 2019.
de commissiegriffier

voorzitter

Marco Looman

Ton Menke

