
Commissie Bestuur en Financiën
Agenda

Datum 16-01-2018
Aanvang 19:30
Locatie Maarssenzaal

Spreekrecht

Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De
spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten.

Technische vragen

De commissieleden kunnen tot de dag voorafgaand aan de vergadering tot 12:00 uur technische vragen
rechtstreeks via e-mail stellen aan de vakambtenaren. Op elk raadsvoorstel staat een e-mailadres.

Aanvangstijden

De op de agenda aangegeven aanvangstijden bij de agendapunten zijn richttijden. U wordt verzocht ruim van te
voren aanwezig te zijn.

1 19:30 uur Opening

2 19:30 uur Vaststellen van de agenda

Portefeuillehouders: Marc Witteman en Eric Balemans

3 19:35 uur Bekrachtiging geheimhouding Rapport 'Bestuurlijke afwikkeling bedrijfsplan ANG'. (Hamerstuk)

Opmerking Griffier: het 2e rapport van prof Bossert wordt onder geheimhouding aangeboden en ligt ter inzage bij
de griffie. Het is nog niet duidelijk hoe dit richting de raad gaat in het kader van besluitvorming.

Voorstel: De door het college opgelegde geheimhouding op het collegevoorstel d.d. 19 december 2017,
VB/17/9217, en bijbehorende bijlage ‘Rapport 'Bestuurlijke afwikkeling bedrijfsplan ANG' op grond van artikel 25,
lid 3 Gemeentewet te bekrachtigen.

Portefeuillehouder: Eric Balemans

4 19:40 uur Motie Lokaal Liberaal en Het Vechtse Verbond vuurwerkvrije uitlaatgebieden

De motie is in de raad van 19 december voor behandeling doorverwezen naar de commissie.



Portefeuillehouder: Marc Witteman

5 20:00 uur Peiling Democratische Vernieuwing

Een raadswerkgroep Vernieuwing Lokale Democratie heeft een korte zoektocht gemaakt naar bestuurlijke
vernieuwing. Op grond daarvan wordt voorgesteld een Innovatiegroep te vormen die aan de slag gaat met digitale
raadpleging en burgertop.

De burgemeester verwijst naar de eerder door het eerder door de raad geaccepteerde essay over Raadslid in
2020. Daarbij heeft de raad de opdracht gegeven aan de burgemeester om invulling te geven aan een "sociaal
raadsnet". Dit is in feite de invullling van de digitale raadpleging.

21:00 uur Sluiting

Stukken ter kennisname

Kwartaalrapportage BSWW 3e kwartaal 2017
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