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Onderwerp
Aard bespreking

Opening en mededelingen

Afmeldingen, zie hierboven.

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen agenda
Besluitvorming
Ongewijzigd vastgesteld 

De agenda voor de commissie van 21 maart 2019 is gewijzigd. De commissie 
heeft besloten deze commissie te wijzigen in een werkbijeenkomst in cirkel-
opstelling voor de commissie.

Onderwerp
Aard bespreking

Conclusies en afspraken vergadering 

De lijst conclusies en afspraken d.d. 6 februari 2019 is ongewijzigd vastgesteld;
- Mw. Pothof verzoekt dat het Isselt besproken wordt en wordt 

meegenomen in de woningbouwplanning;
- Dhr. Haverdil merkt op dat de notitie onderwijshuisvesting en de memo 

stappenplan duurzaamheid beide nog niet zijn ontvangen door de raad. 
Ditzelfde geldt voor het RODE beleid;

o De wethouder zegt toe dat de raad het stappenplan 
duurzaamheid toegestuurd krijgt;

o Het RODE beleid wordt in de commissie van 21 maart 
besproken;

o De commissie wacht een antwoord af over de toezending van 
de notitie onderwijshuisvesting;

Het verslag van de werkbijeenkomst d.d. 6 maart 2019 is gewijzigd vastgesteld;
- De SP geeft aan nog een punt te missen bij het thema overige input 

betreffende onderzoek naar de actuele en verwachte 
woningbouwbehoefte. Dit wordt in het verslag gewijzigd; 

Onderwerp
Aard bespreking

Lijst van bestuurlijke toezeggingen en actuele moties
Besluitvorming
Bestuurlijke toezeggingen:

1. De visie centrum Varsseveld is in concept klaar, het streven is om dit in 
april te bespreken in commissieverband. De agendacommissie probeert 
dit op 10 april te agenderen. Afvoeren volgende vergadering, na 
bespreking;

2. Aan de lijst wordt toegevoegd dat het plan voor de zomer aan de 
commissie wordt aangeboden. Na de zomer kan het dan door de raad 
ter besluitvorming worden besproken;

3. Ook voor Gendringen is het college voornemens om een centrumvisie 
op te stellen: Toezegging;

4. Blijft staan: wordt tijdelijk geparkeerd totdat de kaders vastgesteld zijn

Actuele moties:
- VAB: afvoeren
- Voorjaarsnota: blijft staan
- Wooncontingent: afvoeren
- Bereikbaarheid: blijft staan
- ICE: blijft staan
- Processierups: blijft staan en wordt gekoppeld met het groenbeleidsplan
- Duurzaamheid: blijft staan, behandeling 21 maart

. 



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. Inspreker(s)                          
Informatief

De heer Ten Have spreekt in namens Vereniging Dorpsbelangen Varsselder-
Veldhunten inzake de gemeentelijke en provinciale plannen voor de N817.

Conclusie: 
De agendacommissie zal kijken hoe dit onderwerp het best behandeld kan 
worden.
De commissie verzoekt de wethouder om de plannen voor de werkzaamheden 
mee te nemen in de voorjaarsnota.

De wethouder geeft aan te vragen naar de mogelijkheden om de veiligheid te 
vergroten in het komende gesprek met de provincie.

Onderwerp
Aard bespreking

2. Externe presentatie Ontwikkelingen landgoed Landfort Megchelen

    Informatief
De heer Dessing geeft een presentatie over de ontwikkelingen rondom landgoed 
Landfort Megchelen

Onderwerp
Aard bespreking

3. Wegenbeleidsplan 2019-2023                     
    Voorbereidende beraadslaging
Aan tafel schuiven aan: Peter Blom (ambtenaar) en Stephan van der Geest 
(Antea).
Wethouder Ankersmit begint met een inleiding. Deze wordt vervolgt door de 
heer Van der Geest.

LB: vraagt of de komende raadsbuitendag onder leiding van een vakambtenaar 
aandacht geschonken kan worden aan wegen.

SP: vraagt of de commissie voor de voorjaarsnota een overzicht van 
wegenonderhoud en een staatje met bedragen en plan van aanpak toegestuurd 
kan krijgen. 
Ambtelijk wordt aangegeven dat dit staatje medio april, daarmee voor de 
voorjaarsnota, beschikbaar zou moeten komen. 

Conclusie: Het onderwerp gaat als een bespreekstuk naar de raad.

Onderwerp
Aard bespreking

4. Tussentijdse evaluatie VANG

    Voorbereidende beraadslaging
Aan tafel schuift aan: Conny Huijskes (ambtenaar).
Wethouder Kock begint met een inleiding.

Voorstel van orde: mw. Oort vraagt of in de agendacommissie afspraken 
gemaakt kunnen worden over hoe portefeuillehouders voorlichting/inleidingen 
op raadsvoorstellen geven. De voorzitter geeft aan het mee te nemen naar de 
agendacommissie.

Toezeggingen (t.b.v het verslag herformuleerd   door wethouder Kock  )   :
 Na de zomer wordt met de raad de verschillende scenario’s voor de 

milieustraat doorgesproken;
 de evaluatie van de samenwerking met Buha en de DVO komt begin 

2020;
 de verhoging van het aantal luierinzamelpunten wordt onderzocht;
 eind van dit jaar wordt een begin gemaakt met een plan voor de 90% 

afvalscheiding, het nieuwe beleidsplan moet in 2021 ingaan;



Conclusie: Het onderwerp gaat als een bespreekstuk naar de raad
Onderwerp
Aard bespreking

5. Overname aandelen AGEM

    Voorbereidende beraadslaging
Aan tafel schuift aan: Jacques Roosendaal (ambtenaar).

Conclusie: Het onderwerp gaat als een hamerstuk naar de raad

Onderwerp
Aard bespreking

Externe vertegenwoordigingen en actuele portefeuillezaken
Open gesprek
Dhr. Hiddinga geeft een toelichting op het komende Bestemmingsplan Almende, 
wat binnenkort naar de raad zal komen. 

Onderwerp
Aard bespreking

Overige onderwerpen ter bespreking
Open gesprek

-

Onderwerp
Aard bespreking

Rondvraag
Open gesprek
-

Sluiting: 23:10 uur

Aldus vastgesteld door de commissie Fysieke Leefomgeving (FL) in zijn openbare vergadering van 
10 April 2019.

de commissiegriffier de voorzitter

Dorien de Keyzer Erik Schieven


