
VERSLAG 
Agendacommissie 26 september 2022 vanaf 17.30 uur, in zaal Broodtrommel in de Dru

Aanwezig: 
• Otwin van Dijk, voorzitter, burgemeester
• Stephen Gijsbers (LB), (voorzitter commissie AFE), plv. voorzitter
• Herman Vreeman (DePB), (voorzitter commissie FL)
• Camiel Vanderhoeven (D66), (voorzitter commissie MO)
• Gülden Siner-Sir (PRO!), (lid reservepool)
• Richard de Lange (ADA), (lid reservepool)
• Marco Looman, griffier
• Emilia Peters, raadsadviseur
• Ron Frerix, gemeentesecretaris

1. Aanwijzing plaatsvervangend voorzitter agendacommissie 
De agendacommissie wijst uit haar midden Stephen Gijsbers aan als plv. voorzitter,

2. Opening en vaststelling van de agenda
Afmeldingen: Otwin van Dijk komt later (heeft tot 17:30 uur afspraken in het gemeentehuis).

3. Mededelingen
• Rens Spijkers namens OIJ in werkgroep werkwijze Achterhoekraad
• Voordracht fractie assistent Morris van Dee (VVD)
• Uitlevering van apparatuur (Surfaces) duurt nog minimaal 6 weken
• De iPads kunnen overgenomen worden tegen boekwaarde en een minimaal 

overnamebedrag van € 100,--. Dit is beleid van de ICT Samenwerking en het 
minimum van € 100,-- wordt onder meer gerekend voor het uit beheer halen van de 
iPads, maar ook de administratieve afhandeling (o.a. facturering). Dit laatste betekent 
ook dat de iPads een factory reset krijgen en dan worden overgedragen.

4. Verslag vorige vergadering Ongewijzigd vastgesteld
• Agendacommissie 29 augustus 2022

5. Terugblikken 
3 september Evenement Smeden voor de vrede
5 september VNG Gelderland - Dag van de Gelderse Gemeenten in Nunspeet
5 september Training voorzitters

Vervolg observaties vergaderingen door debat.nl in december
8 september Werkbijeenkomst rekenkamercommissie

12 september Auditcommissie en commissie AFE
14 september Informeel gesprek met indieners van een brief over het 
Möllepad 

Dergelijke bijeenkomsten voorkomen en indien noodzakelijk 
organiseren in een andere zaal met informele indeling.
Commissie FL
In de commissie FL is een opmerking gemaakt over verslaglegging in 
de lijst van conclusies en afspraken. We kennen het audio/video-
verslag, de conclusies en afspraken worden genoteerd. De griffie 
koppelt dit terug aan Thea Teunissen. 
De voorzitters zullen blijken van goed- of afkeuring door het publiek 
op de publieke tribune tijdens de vergadering niet (meer) toestaan 
conform verordening op de raadscommissies.
Presentaties (zoals speelruimteplan) graag alleen als het een 
toegevoegde waarde heeft, dus geen opsomming van hetgeen al in 
de stukken staat. Indien mogelijk presentaties vooraf opnemen en 
delen. 

15 september Commissie MO
19 september Bijeenkomst ‘Gemeenschappelijke regelingen’ 
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21 september GGD en VNOG – Event voor raadsleden over uitleg van de GR’ en 
uitvoering (wettelijke) taken (19:30 uur – 22:00 uur brandweerkazerne 
Zutphen)

22 september Voorbereiding Achterhoekraad
22 september Bijeenkomst voorlichting veiligheidsdomeinen

6. Lijsten bestuurlijke toezeggingen en actuele moties       Voor kennisgeving aangenomen

7. Concept agenda’s raads- en commissiebijeenkomsten1 oktober 2022 Vastgesteld
Steeds gaat het om de beoordeling of het onderwerp op de agenda past (moet of wil de raad 
erover gaan?), of het onderwerp voldoende is voorbereid voor behandeling en de omvang van
de agenda gegeven de beschikbare vergadertijd.

(EXTRA) WERKBIJEENKOMST 3 OKTOBER 20:00 uur, Conferentiezaal, door Alwin Pauptit
• Training: Hoe lees ik de P&C-stukken

27-9 vaststelling begroting en berap college
30-9 publicatie begroting en berap
10-10 (uiterlijk 12:00 uur) schriftelijk aanleveren technische vragen door fracties

GECOMBINEERDE COMMISSIE AFE/MO 6 OKTOBER 20:00 uur, Conferentiezaal, 
voorzitter: Camiel Vanderhoeven

• Invulling rekenkamercommissie Oude IJsselstreek (voorbereiding besluitvorming)
• Presentatie over de voortgang Buurtzorg Jong (o.a. jaarrapportage 2021 en 

halfjaarcijfers (1e en 2e kwartaal) (informatief)
• Actuele situatie m.b.t. de opvang van statushouders en andere vluchtelingen in 

onze gemeente (informatief) (agenderingsverzoek MO)
• Derde begrotingswijziging Programmabegroting 2023 GGD Noord- en Oost 

Gelderland (voorbereiding besluitvorming)

THEMABIJEENKOMST 10 OKTOBER
• Koopkrachtcrisis

BIJEENKOMST 12 OKTOBER OP UITNODIGING PORTEFEUILLEHOUDER 20:00 uur, 
Theaterzaal

• Thema-avond Vitaal buitengebied (in aanwezigheid van Peter Drenth, 
Gedeputeerde provincie Gelderland)

WERKBIJEENKOMST 13 OKTOBER 20:00 uur, Conferentiezaal, voorzitter: Stephen Gijsbers
• Beantwoording technische vragen Begroting en Berap

(Met streaming via inlogdeel. Het ondertitelingsbestand beschikbaar stellen aan 
fracties.)

WERKBIJEENKOMST 17 OKTOBER 20:00 uur, Conferentiezaal, delegatieleider Camiel 
Vanderhoeven

• Werkbezoek Stoer B.V. (agenderingsverzoek MO)

RAADSVERGADERING 20 OKTOBER 20:00 uur, Conferentiezaal
• Invulling rekenkamercommissie Oude IJsselstreek (besluitvorming)
• Bestemmingsplan Holserweg 12 Varsselder (besluitvorming) (RIR) B&W 27-9
• Bestemmingsplan Buitengebied Entinkweg 3 en Sinderenseweg 52 Varsseveld 

en Sinderenseweg 74 Sinderen (besluitvorming) (RIR) B&W 27-9
• Derde begrotingswijziging Programmabegroting 2023 GGD Noord- en Oost 

Gelderland (besluitvorming)

8. Raadsplannings- en aandachtspuntenlijst

1Raads- en commissievergaderingen kennen tevens vaste agendapunten
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Spel ‘een uur in de bijstand’ (agenderingsverzoek MO) naar 2023 wegens niet 
beschikbaarheid Divosa.

9. Overige vooruitblikken
29 september Raadsvergadering

- Installatie fractieassistenten 
- Herbenoeming voorzitter Rekenkamercommissie (na instemming 
presidium)

7 oktober GGD en VNOG – Event voor raadsleden over uitleg van de GR’ en 
uitvoering (wettelijke) taken (16.00 uur – 20.00 uur brandweerkazerne 
Harderwijk)

10 oktober GEANNULEERD: auditcommissie
GEANNULEERD: AFE
Themabijeenkomst: ‘Koopkrachtcrisis’ (ipv raadswerkdag 14 oktober)

Informele bijeenkomst om een beeld te krijgen en ruimte voor 
discussie met/over: 
- Verduurzaming woningen (intern)
- Wonion (verhuurders)
- Inkomensondersteuners (intern), schuldhulpmaatjes, Stoer BV?
- AGEM (onafhankelijkheid van Russisch gas, lange termijn)
- Middenstandsvereniging

Welke regelingen hebben we al, bijvoorbeeld blijversregeling/-lening.

Suggestie is gedaan om burgerinitiatief uit te nodigen als deelnemer.

Vanwege korte voorbereiding niet extreem gelikt met mooie filmpjes 
en plaatjes, wat ruwer. Maar wel op tijd voor de 
begrotingsbehandeling.

12 oktober GEANNULEERD: FL
14 oktober Raadswerkdag (zie 10 oktober)
17 oktober Agendacommissie (ipv 20 oktober) 17:30 uur

Presidium 18:30 uur
20 oktober Agendacommissie (verplaatst naar 17 oktober)

Raadsvergadering
31 oktober 1e termijn Begrotingsraadvergadering vanaf 18.00 u (spreektijd 15m)
3 november 2e termijn Begrotingsraadvergadering vanaf 18.00 u

10 november Raadsavond OPTIONEEL
14 november Agendacommissie – Commissie AFE
16 november Commissie FL
17 november Commissie MO

Akkoord: voorafgaand werkbezoek bibliotheek Achterhoekse Poort in 
de Dru via Joyce Holthausen, directeur-bestuurder

21 november Presidium
24 november Raadsvergadering
28 november Auditcommissie – Commissie AFE
30 november Commissie FL
1 december Commissie MO
8 december Raadsavond OPTIONEEL

12 december Agendacommissie en Presidium gezamenlijk
12 december Achterhoekraad
13 december Kerstbingo voor raadsleden en fractieassistenten
15 december Raadsvergadering

10. Concept vergaderrooster 2023 Ter informatie
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De gemeenteraad stelt het vergaderrooster vast op voorstel van de agendacommissie.
Ter bespreking in de agendacommissie van 20 oktober. 

11. Rondvraag
-

12. Sluiting om 18:17 uur
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