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Afsprakenlijst van de vergadering van het presidium 15 maart 2016.
Aanwezig:
de heer F.M.J. Biemans

plv. voorzitter

de heer M.J.T. van der Heijden

lid

mevrouw M.C. Slaets-Sonneveldt

lid

de heer J.H. Strijbosch

lid

de heer B.H.M. Swinkels

lid

mevrouw M.A.H. van der Zanden-Swinkels lid
de heer M.L.M. van Heijnsbergen

griffier

de heer J. Briels

wethouder

de heer J. van Wetten

medewerker afdeling Beleid en Projecten

mevrouw R. Schwillens

medewerker afdeling Beleid en Projecten

de heer B. Straatman

raadslid

Afwezig:
de heer F.H.G.M. Ronnes
1.

voorzitter

Opening

De voorzitter meldt de afwezigheid van de heer Ronnes.
Op verzoek van bezoekers wordt de volgorde van de agenda aangepast.

Bespreking procesbegeleiding van het duurzaamheidsproject
In de vergadering van de commissie AZ van 7-1-2016 is geen eenduidig besluit genomen
3.

over de uitvoering van procesbegeleiding. Wethouder Briels stelt de twee programmaleiders
(J. van Wetten en R. Schwillens) voor. Beide programmaleiders geven een korte toelichting
op het proces zoals zij dat voor ogen hebben. De vraag wordt op tafel gelegd welk gremium
als procesbegeleider kan optreden. Aangegeven wordt dat er in het verleden goede
ervaringen zijn opgedaan met het presidium in deze rol. Mede omdat het presidium vaker
met een vaste regelmaat bij elkaar komt. Omdat dit een fundamentele vraag is wordt
besloten om deze discussie eerst in de commissie Algemene Zaken te voeren aan de hand
van een korte notitie en een presentatie. Dit biedt partijen de mogelijkheid om hierover
vooraf met de achterban te overleggen.
4.

Democratische vernieuwing in het politieke proces.
1. In de presidium vergadering van 2-2-2016 is gevraagd om na te denken over de
mogelijkheid om commissieleden toe te staan om zich in voorkomende gevallen
tijdens de commissievergaderingen te laten bijstaan door een deskundige.
2.

Brief van raadslid B. Straatman met een voorstel om na te denken over de
Laarbeekse democratie.

De heer Straatman geeft nog een toelichting op zijn voorstel. De leden van het presidium staan
positief tegenover zijn voorstel om de huidige vergaderstructuur te heroverwegen. Een

belangrijke doelstelling is om te proberen de inwoners meer bij het politieke proces te
betrekken.
Afgesproken wordt dat de griffier een uitnodiging stuurt aan de partijen om dit binnen de fractie
te bespreken en een raadslid of commissielid of lid uit de achterban af te vaardigen in een
brainstormgroepje om dit onderwerp onder de loep te nemen en een principiële discussie in de
raad voor te bereiden. In de volgende presidiumvergadering zullen de vertegenwoordigers van
de verschillende partijen worden aangedragen.
2.

Vaststelling van de commissieagenda’s van 29, 30 en 31 maart 2016.

Commissie Ruimtelijk Domein:
De agenda wordt conform het concept vastgesteld.
Commissie Sociaal Domein:
-

Aan de agenda wordt toegevoegd: Burgerinitiatieven in de openbare ruimte.

-

De agenda wordt verder conform het concept vastgesteld.

Commissie Algemene Zaken:
-

Het verzoek van de heer Biemans om de brieven van Supportersclub de Lieshoutse
Wielrenners en de heer W. Schrama in de commissie als agendapunt aan de orde te
stellen wordt niet overgenomen. Beide brieven liggen ter afdoening bij het college. Naar
aanleiding van de beantwoording van het college kan er te zijner tijd wellicht aanleiding
bestaan om deze onderwerpen te agenderen.

-

Aan de agenda wordt toegevoegd: Toelichting stand van zaken industrieterrein Bemmer

-

De agenda wordt verder conform het concept vastgesteld.

(door P. Engelvaart)

Op verzoek van het college wordt afgesproken dat alle zaken die verband houden met de
vluchtelingenproblematiek voortaan in één commissie besproken zullen worden, namelijk
Algemene Zaken.
5.

Wat verder ter tafel komt.

Nagegaan wordt of er een brief van de Raad van State inzake het bestemmingsplan kom
Lieshout is binnengekomen die gericht is aan de raad.
R. van Heijnsbergen
Raadsgriffier.
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