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Carine Eeldering
Jouke Lavalaye
Dorien de Keyzer

Afwezig met afmelding: -

Afwezig zonder afmelding: overige leden

Onderwerp
Aard bespreking

Opening en mededelingen
Open gesprek

0.1 Geen afwezigen of mededelingen

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen agenda
Besluitvorming

0.2 De commissievoorzitter Erik Schieven stelt voor om agendapunt 0.3 en 0.4 te 
behandelen na agendapunt 2. De commissie stemt in met het voorstel.

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

COMMISSIE AFE/FL/MO

Onderwerp
Aard bespreking

Ontwikkelkader doorontwikkeling DRU Industriepark 
Voorbereiding besluitvorming

1    

Portefeuillehouder:
Janine Kock

Verantwoordelijk 
ambtenaar:
Linda Tackenkamp

Toelichting:
De commissie is met de toegestuurde stukken geïnformeerd over de stand van 
zaken van de doorontwikkeling DRU Industriepark. Hierbij zijn de 
onderzoeksresultaten tot zover verstrekt en toegelicht. Op basis daarvan is een 
ontwikkelkader opgesteld, om hier vervolgstappen in te kunnen maken is het 
voorstel om een procesregisseur aan te stellen. De (concept) opdracht aan deze 
procesregisseur staat ook opgenomen. Het agendapunt is (in tegenstelling tot is 
aangegeven op het raadsbegeleidingsblad) voorbereiding op besluitvorming, 
waarmee de besluitvorming met name gaat om de kaders. 

Inleiding door portefeuillehouder Janine Kock

Wethouder Kock zegt toe om een aangepast raadsvoorstel naar de 
gemeenteraad te versturen waarin de beslispunten scherper worden 
geformuleerd (kaders/uitgangspunten). 

Advies commissie: bespreekstuk tijdens de raadsvergadering van 24 juni 2021 

COMMISSIE FL

Onderwerp
Aard bespreking

Ambitiedocument VANG-beleid (Van Afval Naar Grondstof) 
Voorbereidende beraadslaging

2

Portefeuillehouder:
Janine Kock

Verantwoordelijk 
ambtenaar:
Dorien de Keyzer

Toelichting
Door betere afvalscheiding en meer hergebruik en recycling van grondstoffen uit 
het huishoudelijk afval kunnen inwoners een concrete bijdrage leveren aan de 
circulaire economie. In het Ambitiedocument VANG-beleid leggen we tot 2030 
onze ambities en uitgangspunten vast om te komen ‘van afval naar grondstof’. 
Dit Ambitiedocument sorteert voor op het nieuwe VANG-beleid door de kaders 
te stellen voor mogelijke maatregelen en de participatie daarover. De komende 
periode gaat het College aan de slag met het selecteren en uitwerken van 
passende maatregelen om deze ambities te bereiken en legt deze voor aan 
inwoners. Het uiteindelijke maatregelenpakket en de definitieve ambities worden 
beschreven in het nieuwe VANG-beleid, dat in 2022 ter vaststelling wordt 



aangeboden aan de gemeenteraad.

Inleiding door portefeuillehouder Janine Kock

Advies commissie: hamerstuk tijdens de raadsvergadering van 24 juni 2021

COMMISSIE AFE

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen lijst conclusies en afspraken vorige vergaderingen 
Besluitvorming

0.3 Het verslag van de commissie AFE van 12 april 2021 wordt ongewijzigd 
vastgesteld

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen lijst bestuurlijke toezeggingen en actuele moties 
Besluitvorming

0.4
Toezeggingen:

1. Werkbezoek aan Frank Daamen gebouw voorafgaand aan AFE 
Voorstel college: afvoeren
Besluit commissie: afvoeren. Bezoek zal worden ingepland 
wanneer mogelijk

2. Haalbaarheidsonderzoeken recreatie en toerisme
Voorstel college: afvoeren
Besluit commissie: afvoeren 

De lijst wordt besproken gewijzigd vastgesteld

Onderwerp
Aard bespreking

Toekomstbestendige bedrijventerreinen 
Informatieve beraadslaging

3

Portefeuillehouder:
Ben Hiddinga 

Verantwoordelijk 
ambtenaar:
Carine Eeldering

Toelichting:
De gemeente heeft, mede in het kader van het provinciale beleid, het project 
Toekomstbestendige Bedrijventerreinen opgestart. In dit project zijn inmiddels 
vorderingen gemaakt in het beoordelen van onze bedrijventerreinen. Tevens is 
geanalyseerd welke terreinen in aanmerking komen voor revitalisering. Tijdens 
dit agendapunt wordt die commissie hierover bijgepraat. Vorige week is ter 
voorbereiding op dit agendapunt een videopresentatie naar de commissie 
gestuurd. 

Inleiding door portefeuillehouder Ben Hiddinga

Onderwerp
Aard bespreking

Jaarstukken 2020 en Kaderbrief programmabegroting 2022 Regio 
Achterhoek
Voorbereidende beraadslaging

4

Portefeuillehouder:
Otwin van Dijk

Verantwoordelijk 
ambtenaar:
Jouke Lavalaye

Toelichting:
Onlangs hebben wij de jaarstukken 2020 en Kaderbrief programmabegroting 
2022 Regio Achterhoek ontvangen. In de jaarstukken legt het bestuur van de 
Regio Achterhoek verantwoording af over het door hen gevoerde beleid. 
Behoudens enige opmerkingen wordt de raad geadviseerd in te stemmen met 
de voorgestelde beslissing. In de kaderbrief worden de algemene financiële en 
beleidsmatige kaders weergegeven. Deze kaders worden uitgewerkt tot een 
programmabegroting 2022. De raad wordt gevraagd om de kaderbrief voor 
kennisgeving aan te nemen.



Inleiding door portefeuillehouder Otwin van Dijk 

Advies commissie: hamerstuk tijdens de raadsvergadering van 24 juni 2021

Onderwerp
Aard bespreking

Programmabegroting 2022 Regio Achterhoek 
Voorbereidende beraadslaging

5

Portefeuillehouder:
Otwin van Dijk

Verantwoordelijk 
ambtenaar:
Jouke Lavalaye

Toelichting:
Onlangs hebben wij de programmabegroting 2022 van de Regio Achterhoek 
ontvangen. Voorgesteld wordt om de beleidsprioriteiten en financiële kaders van 
de Regio Achterhoek voor het jaar 2022 vast te stellen. De programmabegroting 
bestaat uit vier programma´s. Programma 2 en 3 zijn bedoeld ter informatie. 
Programma 1, 4 en verplichte paragrafen worden ter besluitvorming voorgelegd. 
Wij vragen aandacht voor de afloop Regio Deal en het weerstandsvermogen. 
Behoudens enige opmerkingen wordt de raad geadviseerd in te stemmen met 
de voorgestelde beslispunten.

Inleiding door portefeuillehouder Otwin van Dijk 

Advies commissie: hamerstuk tijdens de raadsvergadering van 24 juni 2021

Onderwerp
Aard bespreking

Externe vertegenwoordigingen en actuele portefeuillezaken 
Open gesprek

0.5 -

Onderwerp
Aard bespreking

Overige onderwerpen ter bespreking 
Open gesprek

0.6 -

Onderwerp
Aard bespreking

Rondvraag 
Open gesprek

0.7 -

Sluiting: 22.17 uur

Aldus vastgesteld door de gecombineerde commissie in zijn openbare vergadering van 

de commissiegriffier de voorzitter

Maaike Piscaer Erik Schieven


