Agenda Beeldvormende raadsvergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Omschrijving

10 januari 2018
19:00 - 21:50 uur
Stadhuis Parterre
Alexander Vervoort
Doel van Beeldvorming
• Per onderwerp verkenning en afbakening van het vraagstuk, inventariseren van
knelpunten en keuzes.
• Indien sprake is van een onderliggend raadsdocument (bijvoorbeeld
raadsvoorstel): tevens bepalen of de beeldvorming voldoende is voor doorgeleiding
naar Oordeelsvorming en/of besluitvorming.
Vragen:
•
Raadsleden kunnen vragen aan het college van B&W over ontvangen
raadsstukken, evenals vragen voor de rondvraag (over niet geagendeerde
onderwerpen) tot uiterlijk maandagochtend voorafgaand aan de bijeenkomst 2018
uiterlijk 09.00 uur indienen bij de raadsgriffie: Margo Beijers, tel. 077 – 359 95 30,
m.beijers@venlo.nl.
Agenda
• Met betrekking tot de aanvangstijden in deze agenda moet u rekening houden
met een marge van maximaal 30 minuten.
Aanduiding bij agendapunten:
G = Gaanderij
P = Parterre
Rz = Raadszaal
Trz = Trouwzaal
Hk = Hertogkamer
Soc = Domein Sociaal
RE = Domein Ruimte - Economie
B = Bestuur

Kenmerk
1.Rz

Omschrijving
19.00 - 19.05 uur Rondvraag
Voorzitter: Alexander Vervoort:
Vragen: nog niet ingediend

2.Rz.RE

19.05 - 20.05 uur Toelichtingen indieners van zienswijzen Windpark
Door:
1. De heer M. van Lieshout
2. De heer M.H.M. Verstegen
3. De heer R. Verkoijen, Goorts en Coppens advocaten
4. De heer M. Claassens
5. De heer J. Raedts
6. De heer Willunat
7. De heer P. Hendrix
8. Mevrouw K. Delissen, namens Actiegroep Windturbines Blerick (A.W.B.)
Voorzitter: Alexander Vervoort
Portefeuillehouder: wethouder Teeuwen en wethouder Satijn
Toelichting:
Op 15 november 2017 werd met de raad in een beeldvormende werksessie dieper
ingegaan op de inhoud (veelomvattend) en achtergronden van de
bestemmingsplannen Windpark, die in februari 2018 in de raadscyclus zullen worden
behandeld. Met name werd ingezoomd op de Venlose situatie en laatste stand van
zaken. Centrale thema’s waren:
- Windturbinegeluid / laagfrequent geluid
- Slagschaduw
- Omgevingsveiligheid
- Flora & fauna

Pagina 2
- Inpassing in de omgeving
- Het proces en communicatie met de omgeving
- De ingediende zienswijzen (stand van zaken in algemene zin)
Vanavond wordt gelegenheid gegeven aan indieners van zienswijzen, om hun
zienswijze kort toe te lichten aan de raad. Voor de raad geeft dit mogelijk extra inzicht
en extra informatie, om mee te wegen bij de raadsbehandeling in februari.
Voorafgaande aan de indieners van zienswijzen, zal ambtelijk kort de formele situatie
worden geschetst en de rol van de raad hierin.
U bent in de gelegenheid inhoudelijke vragen te stellen
3.P.B

20.05 - 20.50 uur Presentatie Op weg naar helder en strategisch adviseren (RV
2017-86) stukken volgen op 10 januari
Door: Emiel Broere, extern lid van de rekenkamer en adviesbureau Loo Van Eck.
Voorzitter: Tom Verhaegh
Portefeuillehouder: gemeenteraad
Toelichting:
De rekenkamer heeft een Quick Scan gehouden naar de kwaliteit van de
raadsvoorstellen. Dit op verzoek van de griffie.
Op basis van deze analyse van de raadsvoorstellen wordt de raad nu voorgesteld om:
1. Een nieuw format voor raadsvoorstellen te maken dat aansluit op de wensen van
schrijvers
en beslissers (het normenkader).
2. Schrijvers op te leiden in helder, strategisch en bestuurlijk sensitief schrijven.
Opzet onderzoek
De rekenkamer heeft gesprekken gevoerd met schrijvers, griffie, en een
vertegenwoordiging van de raad. Op basis van deze gesprekken is het normenkader
vastgesteld.
Vervolgens zijn 16 raadsvoorstellen getoetst aan dit normenk ader en is het rapport met
aanbevelingen opgesteld “Op weg naar helder en strategisch adviseren”.
Vanavond wordt u tijdens een interactieve sessie geïnformeerd over het nieuwe rapport
van de rekenkamer.
U bent in de gelegenheid om inhoudelijke vragen te stellen.

4.P.B

20.50 - 21.05 uur Presentatie Gedragscode en handhavingsprotocol
gemeenteraad Venlo (RV 2018-5)
Door: Desirée Feijen, kabinetschef
Voorzitter: Tom Verhaegh
Portefeuillehouder: burgemeester Scholten
Toelichting:
Een gedragscode is een belangrijk instrument en hulpmiddel om een open,
transparante en integere organisatiecultuur te realiseren. De gemeentewet verplicht de
gemeenteraad om voor zichzelf en voor hun bestuurders een gedragscode vast te
stellen. Deze moet de integriteit van de politieke ambtsdragers helpen waarborgen.
De bestaande gedragscode van de raad is verouderd en toe aan actualisering naar de
huidige tijd en huidige normen en waarden binnen het algemene overheidsbestuur.
Voorgesteld wordt vast te stellen, bijgevoegde gedragsc ode voor de gemeenteraad van
Venlo met handhavings prot ocol. Dit onder gelijktijdige intrekking van de gedragscode
raadsleden gemeente Venlo 2010.
U bent in de gelegenheid inhoudelijke vragen te stellen.
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5.P.RE

21.05 - 21.50 uur Presentatie Trendsportal / nieuwe mobiliteitsvisie (RV 2018-2)
Door: Tom Jacobs, beleidsadviseur verkeer en Peter van Wijlick, coördinator regionale
mobiliteit
Voorzitter: Alexander Vervoort
Portefeuillehouder: wethouder Teeuwen en wethouder Aldewereld
Toelichting:
Voorgesteld wordt om de Mobiliteitsvisie van Trendsportal vast te stellen.
Directe aanleiding is enerzijds het feit, dat het huidige verkeers - en vervoersplan van
de gemeente Venlo het einde van zijn looptijd nadert en anderzijds, dat in de evaluatie
van het RMO Noord-Limburg -enige jaren geleden- is opgenomen, dat de
samenwerkende gemeenten stappen willen maken in strategische beleidsvorming. Dat
heeft zich vertaald in de ambitie om gezamenlijk een nieuw Mobiliteitsplan te
ontwikkelen voor regio en inliggende gemeenten.
Er ligt nu een mooie visie in de vorm van – anders dan anders – een digitaal product, te
weten een animatie en een interactieve infographic met een concept agenda voor de
komende jaren. Bewust is er gekozen voor een nieuwe digitale vorm in plaats van een
dik pak papier. Sneller te doorgronden en toekomst vaster, doordat niet alles in (veel)
woorden is dicht geschreven. Ruimte gevend aan trends en ontwikkelingen en de
veranderende samenleving.
Het college verzoekt de raad om deze nieuwe visie op mobiliteit (inclusief de missie,
waarden en doelen) vast te stellen en als uitgangspunt mee te geven aan de nieuwe
gemeenteraad ter verdere uitwerking en concretisering van de doelstellingen, mijlpalen
en het projectenprogramma.
Deze visie is via deze URL te bekijken: https://youtu.be/589OSVZb3Gc
Bijzondere aandachtspunten:
• het totstandkomingsproces: de nieuwe Mobiliteitsvisie is tot stand gekomen in goede
samenwerking (cocreatie) met ruim 400 mensen;
• de Mobiliteitsvisie is – zoals reeds gezegd - een geheel digitaal / interactief document.
Voor de argumenten en inhoudelijke achtergrond bij deze aanpak verwijzen we u naar
de uitgebreide uitleg en ‘links’ in het raadsvoorstel zelf.
Vanavond wordt een uitgebreide toelichting gegeven bij dit raadsvoorstel.
U bent in de gelegenheid vragen te stellen.

