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Voorafgaand aan deze commissievergadering vond een raadsinformatiebijeenkomst plaatst 
in aanwezigheid van: 
Marc Bekker en Wout Wentink, Baker Tilly Berk
Jenneke Hollebrandse-Kemp en Arjan Koopmans, toezichthouder Provincie Gelderland
De accountant gaf in overweging om (opnieuw) een auditcommissie in te stellen.
De presentaties zijn in het raadsinformatiesysteem geplaatst.

Onderwerp
Aard bespreking

Visie DRU Industriepark
Politieke beraadslaging ter voorbereiding op de besluitvorming
Inspreker: mw. Laurence van de Meerberg (SSP-hal); de inspraaktekst is 
bijgeplaatst in het raadsinformatiesysteem.
Er is een toezegging gedaan door portefeuillehouder Van de Wardt voor 



een memo over de huurberekening van het DRU Industriepark.
D66 heeft aan de overige fracties een motie “Begroting en Visie DRU 
Industriepark” in overweging gegeven.

Advies commissie: ter besluitvorming naar de raad van 9-11-2017.

Advies van voorzitter aan raadsvoorzitter: raadsbehandeling beperken 
tot stemverklaringen.

Onderwerp
Aard bespreking

Tweede bestuursrapportage 2017 en Gemeentebegroting 2017 
Voorbereidende beraadslaging
Wethouder Sluiter en burgemeester Van Dijk beantwoorden de vragen 
vanuit de eerste termijn van de Algemene Beschouwingen die 
plaatsvond in de raadsvergadering van 24 oktober jl. en de commissie 
heeft verhelderingsvragen kunnen stellen.

In de commissie vindt debat plaats over de aan AFE-gerelateerde 
onderwerpen in de Begroting. 

De PvdA heeft aan de overige fracties een motie “Cluster Cultuur” in 
overweging gegeven, zonder op dit moment een concept-tekst met 
dekkingsvoorstel te delen.

Advies commissie: --

In het presidium is 5 minuten spreektijd afgesproken voor de tweede 
termijn van de Algemene Beschouwingen. Na het sluiten van de 
beraadslagingen en voordat de raad tot stemming overgaat, kunnen 
raadsleden hun voorgenomen stemgedrag in een stemverklaring kort 
toelichten over amendementen, het raadsvoorstel en moties.

Aldus vastgesteld door de commissie Algemene Zaken, Financiën en Economische Zaken 
(AFE) in zijn openbare vergadering van 4 december 2017.

de commissiegriffier de voorzitter
Marco Looman Ton Menke


