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Onderwerp
Aard bespreking

Opening en mededelingen

Afmeldingen van Ine Woudstra (D66), Gülden Siner-Sir (PvdA)

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen agenda
Besluitvorming
Ongewijzigd vastgesteld 

Onderwerp
Aard bespreking

Financieel toezicht op Oude IJsselstreek
Informatieve beraadslaging
Namens de toezichthouder (provincie Gelderland) verzorgen Carl Sanders en 
Arjan Koopmans (kwaliteit openbaar bestuur / interbestuurlijk toezicht) een 
presentatie. 
De voorzitter concludeert dat volgend jaar moet worden bezien of een dergelijk 



gesprek beter op een ander moment geagendeerd kan worden.

Onderwerp
Aard bespreking

Inspreker
Informatieve beraadslaging
Rigo Heldoorn spreekt in namens Roei- en kanovereniging Het Anker.
“Vorige week werden wij via een bericht in de pers geattendeerd op het feit dat 
er gesproken zou gaan worden over de Oude IJssel hier in de raad. Dat moment 
wilden wij niet aan ons voorbij laten gaan. Het belangrijkste punt was dat 
onderzocht zou moeten worden hoe de Oude IJssel als economische drager 
optimaal benut zou kunnen worden. Als Roei- en Kanovereniging en met de 
Oude IJssel als levensader hebben we daar een aantal suggesties bij. 
Suggesties die ook aansluiten bij twee punten in de begroting. 1: Over de 
omgevingsvisie en 2: De verkenning om te komen tot een gezamenlijke 
grensoverschrijdende gebiedsontwikkeling ‘Oude IJsselzone’ met (onder 
andere) het doel het versterken van toerisme en recreatie. Wij dragen ook graag 
ons steentje bij aan deze gezamenlijke gebiedsontwikkeling.”
Zie de volledige tekst in de bijlagen.

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

Onderwerp
Aard bespreking

Beantwoording vragen uit eerste termijn Algemene Beschouwingen door 
de portefeuillehouder(s)
Open gesprek
Burgemeester Otwin van Dijk beantwoord de vragen die gesteld zijn in de eerste 
termijn van de Algemene Beschouwingen op 18 oktober. Onderwerpen: 
Leesbaarheid begroting (naar de auditcommissie), Politiek – bestuurlijk 
samenspel, Herindeling en communicatie.

Wethouder Ben Hiddinga beantwoord de vragen die gesteld zijn tijdens de eerst 
termijn van de Algemene Beschouwingen op 18 oktober. 
Toezegging:

- Berekening van het genoemde tekort van bijna € 4,3 mln.

Wethouder Janine Kock beantwoord de vragen die gesteld zijn tijdens de eerst 
termijn van de Algemene Beschouwingen op 18 oktober. Onderwerp: 
vrijetijdseconomie en groene-loper beleid, waarbij toezending van een memo en 
een artikel van Gert Jan Hospers zijn aangekondigd. 

Onderwerp
Aard bespreking

Vervolgvragen door de commissieleden
Open gesprek
zie bovenstaande 

Onderwerp
Aard bespreking

Debat en aankondiging en bespreking eventuele amendementen en moties
Voorbereidende beraadslaging
Bevaarbaarheid Oude IJssel

Mogelijk komt de PvdA met een motie

Floriade 2030 naar de Achterhoek

Mogelijk komt de PvdA met een motie

Leningenportefeuille

De PvdA gaat andere fracties opzoeken mbt voorstel:

1. Rente en afschrijving opnemen bij investeringen in begroting



2. Schuldenpercentage i.p.v. een gefixeerd bedrag

3. Gemeentelijk vastgoed in BV of Stichting organiseren

Politiek – bestuurlijk samenspel

Een aan de fractievoorzitters verstrekte concept memo van de bestuurlijke 
driehoek inzake “opzet evaluatie bestuurlijke situatie” is tot op heden alleen in 
het presidium geagendeerd. Amenderen in de raad is daarom niet aan de orde.  

Vergrijzing

D66 gaat een motie voorbereiden. Ander fracties vragen om bredere aanpak.

Ontschotting begroting

VVD overweegt een amendement m.b.t. p. 11 begroting “Zalm-norm”

Onderwerp
Aard bespreking

Externe vertegenwoordigingen en actuele portefeuillezaken
Open gesprek
-
 

Onderwerp
Aard bespreking

Overige onderwerpen ter bespreking
Open gesprek
-

Onderwerp
Aard bespreking

Rondvraag
Open gesprek
- 

Aldus vastgesteld door de commissie Algemene Zaken, Financiën en Economische Zaken 
(AFE) in zijn openbare vergadering van 14 januari 2019.

de commissiegriffier de voorzitter
Marco Looman Ton Menke



Bijlage:

Toelichting raadsvoorstel Horizontale verantwoording college betreffende ENSIA 2017 

Met ENSIA verantwoordt de gemeente zich vanaf 2017 ook horizontaal aan de 

gemeenteraad. ENSIA sluit aan op de gemeentelijke planning en control-cyclus. Zo krijgt het 

gemeentebestuur meer overzicht over de informatieveiligheid van hun gemeente.

Voorheen waren er aparte verantwoordingsprocedures voor de Basisregistratie Personen 

(BRP), Paspoortuitvoeringsregeling (PUN), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), 

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie 

(BGT) en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet). Met ENSIA is dit 

nu gebundeld.In het document Rapportage ENSIA volledig kunt u per onderdeel zien hoe 

onze gemeente er op de getoetste onderdelen ervoor staat.

Kortom, met ENSIA:

 heeft het gemeentebestuur meer overzicht over de stand van zaken van de 
informatieveiligheid en kan het hier beter op sturen; 

 neemt een besluit over de collegeverklaring als verantwoording door het college 
richting de raad door de collegeverklaring vast te stellen en te erkennen van de 
verbeterpunten en gaat akkoord met het voorgestelde verbeterplan. Waarbij deze 
onderdelen worden ondersteund door de verklaring van de externe auditor.

 vermindert de verantwoordingsdruk bij gemeenten, omdat zes 
verantwoordingsprocedures zijn samengevoegd.

Binnen de verantwoording over 2017 worden de onderdelen DigiD en Suwinet verantwoord. 
Over 2018 zullen de zelfde onderdelen getoetst en verantwoord worden. Na 2018 is de 
verwachting dat ook andere onderdelen onderdeel zullen uitmaken van de toetsing.


