Concept-verslag
van de vergadering van de Agendacommissie op 14 mei 2014
van 18.00-19.00 uur in het gemeentehuis van Zwijndrecht
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1.

Opening en vaststelling van de concept-agenda
- De plaatsvervangend voorzitter opent de vergadering en meldt de berichten van verhindering.
- De concept-agenda wordt vastgesteld.

2.

Verslag Agendacommissie van 16 april 2014
- Het concept-verslag wordt vastgesteld.
- Met betrekking tot de gezamenlijke bijeenkomst met de Voorzitterspool op 11 juni zijn er enkele afmeldingen.
Besloten wordt het toch door te laten gaan.
- De in het kader van de Europese verkiezingen eventueel te houden debat zal wegens onvoldoende animo
niet worden georganiseerd.

3.

Terugblik vergadering extra Carrousel Middelen op 23 april en vergaderingen Carrousels en Drechtraad
op 6 mei
- Aandachtspunt is dat in de Burgerzaal in Zwijndrecht zo mogelijk geen ‘Lagerhuis opstelling’ meer zal worden
gehanteerd.
- Carrousels vinden in de openbaarheid plaats, op 23 april en 6 mei zijn er besloten delen geweest. Dit moet
als uitzondering worden gezien. Afgesproken wordt hier alert op te zijn en niet te bureaucratisch te handelen
indien het ter plekke nodig wordt geacht.
- Het terugkoppelformulier prijsafspraken ICT-keten wordt met de gedane toezegging door enkelen als ‘te
mager’ verwoord. Dit deel komt terug in de volgende Drechtraad op 3 juni.

4.

Programma Drechtstedendinsdag 3 juni 2014
- Themabijeenkomst zal over ‘het praktisch werken van de Drechtraad’ gaan. De AGC vindt het voor met name
de nieuwe (Drecht)raadsleden nuttig en handig om informatie hierover te krijgen. Public affairs en lobby zal
op een later moment geagendeerd worden.
- Carrousel Bestuur & Middelen:
* Akkoord met agendering Jaarstukken GrD 2013 en Begroting GrD 2015.
* Verdieping rMJP wordt in twee delen gesplitst: stand van zaken (incl. spoorboekje waarbij ook de lokale
behandeling is opgenomen) en het raster mandaten en delegaties.
De Drechtraadcoördinator zal aan de lokale Agendacommissies vragen de contouren van het rMJP
waarover de Drechtraad zich op 1 juli uitspreekt tussen 1 juli en eind september in een raadsvergadering
lokaal te bespreken, zodat de Drechtraad die input weer mee kan nemen bij bespreking in oktober.
* Akkoord dat het voorstel van de Onderzoekscommissie (stand van zaken en verzoek om extra budget)
wordt toegevoegd.
- Carrousel Fysiek: geen onderwerpen, dus komt te vervallen.
- Carrousel Sociaal: Akkoord met agendering van:
* Raadsinformatiebrief extra gelden minimabeleid. Nadere onderbouwing van de PvdA is aangeleverd.
Aandachtspunt is dat het geen herhaling van zetten moet worden.
* Memo bureau Jeugdzorg.
* Ter vergadering wordt een verzoek uitgedeeld om een ‘verkennend gesprek keuzen Participatiewet’ te
agenderen. Na dit besproken te hebben wordt besloten om een oriënterend gesprek over de ‘WBBmaatregelen’ te agenderen. Een korte notitie zal worden bijgevoegd.
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Niet geagendeerd wordt:
* Raadsinformatiebrief voortgang proces invlechting GR Drechtwerk (op verzoek van de
portefeuillehouder), omdat de cijfers t.b.v. de doorrekening nog ontbreken.
* ‘Discriminatie; resultaten onderzoek bureau Radar’ wordt op verzoek van de heer Lammers uitgesteld
naar het najaar. De AGC zal, als de nadere motivatie tot agendering er is, beslissen of dit dan wel of niet
geagendeerd wordt.
* ‘Brief jeugdwerkloosheid FNV’ (agendaverzoek vanuit Dordrecht) zal worden geagendeerd als het
onderwerp ‘jeugdwerkloosheid’ aan de orde komt.
Voorzitters: Bestuur en Middelen: dhr. De Jager; Sociaal: mevr. De Smoker.
Respectievelijke griffiers: dhr. Bergmans en dhr. Poiesz.
Drechtraad:
*
Wijziging Verordening Cliëntenparticipatie Werk en Bijstand Drechtsteden (hamerstuk)
*
Archiefverordening Openbaar Lichaam Drechtsteden (hamerstuk)
*
Benoemingen: leden Voorzitterspool (hamerstuk)
*
I&A: invulling informatieplicht DSB. Raadsinformatiebrief ‘Prijsafspraken ICT-keten van 1 april jl. zal
meegestuurd worden
*
Advies van de formateur aan de Drechtraad over de samenstelling van het Drechtstedenbestuur
*
Toelichting/motivatie van kandidaat DSB-leden aan Drechtraad
*
Besluit Drechtraad over advies van formateur DSB tot aanwijzing leden DSB en aanbeveling aan de
gemeenteraden.

5.

Vooruitblik Drechtstedendinsdagen 1 juli, 2 september, 7 oktober
- 1 juli:
* van 17.30-18.00 uur een korte Carrousel Bestuur & Middelen inlassen over het voorstel van de
kwartiermaker aan de Drechtraad over invulling ondersteuning Drechtraad.
* vervolgens na de gezamenlijke maaltijd Drechtraad met de volgende onderwerpen:
- voorstel van de Onderzoekscommissie (stand van zaken en verzoek om extra budget)
- aanwijzen leden Drechtstedenbestuur
- algemene beschouwingen: jaarstukken GrD 2013, 1e burap GrD 2014 en begroting GrD 2015 en
hierbij tevens meenemen bespreking concept-rMJP.
De Agendacommissie zal op 11 juni a.s. de agenda definitief vaststellen.
- 2 september:
* Themabijeenkomst: prestatieafspraken woningbouwcorporaties. Dit voor de volgende AGC agenderen,
dan zal worden afgesproken wie vanuit de AGC bij de voorbereiding gaat helpen.
* Carrousels met de volgende onderwerpen:
- actualisering regionale Detailhandelsvisie Drechtsteden
- verdere uitwerking rMJP
- transitie Drechtwerk
- (eventueel) 2e onderdeel van de Participatiewet.
* Drechtraad: Invulling ondersteuning Drechtraad.
- 7 oktober:
* Themabijeenkomst: waterveiligheid.
* Carrousels met de volgende onderwerpen:
- wijzigingen Wwb 2014: wijziging verordening en beleid
- Rapport Onderzoekscommissie: onderzoek Noordoevers.
* Drechtraad:
- actualisering regionale Detailhandelsvisie Drechtsteden
- vaststellen rMJP.

6.

Vergaderschema Drechtstedendinsdagen 2015
- De griffiers krijgen de opdracht om te proberen met een vergaderschema te komen dat aan de Dordtse
bezwaren tegemoet komt. Lukt dat niet, dan hakt de Agendacommissie de volgende keer de knoop door.
- Een eventueel nieuw voorstel van de griffiers zal binnen twee weken (per mail) aan de AGC worden
voorgelegd.

7.

Vereenvoudiging en versnelling stukkenstroom
- Niet iedereen kan zich in het voorstel vinden. Vrees bestaat dat de AGC niet meer in positie is stukken die zij
niet besluitrijp vindt terug te sturen naar het DSB. Om de piekbelasting bij de griffie na de AGC-vergadering
te verminderen, wordt voorgesteld te bekijken of een latere verzending van de stukken mogelijk is. De
Drechtraadcoördinator zal dit het Presidium voorleggen en komt er daarna mee terug naar de AGC.

8.

Rondvraag
- De secretaris Drechtsteden doet een aanbod dat raadsleden (in groepjes) een bezoek kunnen brengen aan
de GR-dochters. Als er behoefte is wil hij hiervoor een rondleiding organiseren. Men kan dit melden via de
regiogriffie.

9.

Sluiting
De voorzitter sluit niets meer aan de orde zijnde de vergadering.

