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Afsprakenlijst van de vergadering van het presidium 2 mei 2017.
Aanwezig:
de heer F.L.J. van der Meijden

voorzitter

de heer F.M.J. Biemans

lid

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

1.

griffier

Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2.

Afsprakenlijst presidium 6-4-2017.

De afsprakenlijst wordt vastgesteld. Opgemerkt wordt dat de tijdige aanlevering van stukken
een blijvend punt van aandacht is.
3.

Vaststelling agenda van de extra commissie Ruimtelijk Domein van 10 mei 2017.

Aangegeven wordt dat de presentatie van de resultaten van het onderzoek naar de fly-over om
praktische redenen in gezamenlijkheid wordt gegeven tijdens een bijeenkomst in Gemert.
Vervolgens is het aan de afzonderlijke gemeenten om hierin een standpunt te bepalen. De
stukken voor de extra commissievergadering van 10 mei, worden op 4 mei op ibabs geplaatst.
Opgemerkt wordt dat het van belang is om dit standpunt wel af te stemmen met de
buurgemeenten.
De voorzitter beaamt dat en heeft hierin samen met de portefeuillehouder al initiatieven
ondernomen.
4.

Vaststelling van de agenda van de raadsvergadering van 11 mei 2017

Aan de agenda wordt het volgende punt toegevoegd:
Zienswijze begrotingen en jaarrekening Senzer. Aangezien dit punt rechtstreeks aan de raad
wordt voorgelegd, zal het als bespreekstuk worden behandeld.
De behandeling van het agendapunt zienswijze op concept begroting 2018 Gemeenschappelijke
Regeling Peelgemeenten wordt doorgeschoven naar de raadsvergadering van 1 juni 2017.
5.

Vaststelling van de commissieagenda’s van 16, 17 en 18 mei 2017.

Commissie Sociaal Domein - de volgende agendapunten worden toegevoegd:
-

Tussenevaluatie WMO beleidsplan 2015-2018 (met presentatie R. Schwillens).

-

1e tussenrapportage 2017

Commissie Ruimtelijk Domein - de volgende agendapunten worden toegevoegd:
-

Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan De Wolfsputten 8 Aarle-Rixtel

-

1e tussenrapportage 2017

Commissie Algemene Zaken - de volgende agendapunten worden toegevoegd:
-

Zienswijze begrotingen en jaarrekening Blink

-

Voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Blink ivm toetreding
gemeente Heeze-Leende.

-

1e tussenrapportage 2017

De agenda’s worden dienovereenkomstig vastgesteld.
Afgesproken wordt dat de behandeling van de reactie in het kader van Veerkrachtig Bestuur
rechtstreeks in de raad zal worden behandeld op 1 juni aanstaande.
De voorzitter merkt op dat er binnen de Peelgemeenten veel eensgezindheid heerst ten aanzien
van de reactie naar de Provincie in het kader van Veerkrachtig bestuur. Deze eensgezindheid
zal in een kort begeleidend schrijven namens de 6 Peelgemeenten worden verwoord. Vanuit de
5 kleinere Peelgemeenten is een nadrukkelijk beroep gedaan op Helmond om de rol als
regiegemeente op te pakken en in te vullen.
6.

Evaluatie raadsvergadering 20 april 2017.

Over het algemeen heerst er tevredenheid over het verloop van de vergadering en het optreden
van de voorzitter. Het blijft goed te beseffen dat de behandeling van sommige agendapunten
nog wel eens te lang duurt wat kan leiden tot lange vergaderingen. Dat neemt niet weg dat er
altijd ruimte moet zijn voor een goed debat. Verder is het goed alert te blijven op een formeel
correcte behandelprocedure van zaken die de raad aangaan.
7.

Wat verder ter tafel komt.

- De datum voor het raadsuitstapje wordt vastgesteld op vrijdag 8 september 2017.
- mevrouw Van der Zanden is geschrokken van het aangekondigde raadsvoorstel over de
vaststelling van de financiële regels voor de ‘Dragons Den’. Zij is van mening dat hier sprake is
van een omgekeerde volgorde. Het is gebruikelijk eerst regels vast te stellen en vervolgens op
basis daarvan activiteiten te organiseren. De voorzitter geeft haar in overweging om dit bij de
behandeling van het agendapunt mee te nemen.

Actielijst
Nr.

Datum

Onderwerp

Actie

Uitvoering

1.

25-10-

Deskundigheidsbevordering

Een plan wordt opgesteld.

Burgemeest

16

raadsleden

In behandeling

er/Griffier

25-10-

Betrekken van inwoners bij de

Initiatieven ontplooien.

Burgemeest

16

lokale politiek

In behandeling

er/Griffier

23-2-17

Laarbeek 20 jaar

Een werkgroep zal worden

Burgemeest

samengesteld met het oog op de

er/Griffier

2.

3.

organisatie van een open dag in het
najaar.
Een datum voor een 1e bijeenkomst
wordt gepland.
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In behandeling
4.

21-3-17

Aanbevelingen

De aanbevelingen van de

Burgemeest

Rekenkamercommissie nav

Rekenkamercommissie in het rapport

er/Griffier

onderzoek collegeprogramma

onderzoek collegeprogramma 2014 –
2018 worden nader uitgewerkt door
zowel het college als de raad zelf.
In behandeling

5.

6-4-17

Opgavensessie Veerkrachtig

Stakeholders die hebben

Burgemeest

bestuur van 28 maart jl.

deelgenomen aan de opgavensessie

er/Griffier

dienen een terugkoppeling te krijgen
van wat er met hun inbreng is
gebeurd
In behandeling
6.

6-4-17

Aanbeveling raad in positie in

In het najaar wordt hieraan een

Burgemeest

rapport Rekenkamercommissie

thematische bijeenkomst gewijd. Er

er/Griffier

wordt een startnotitie opgesteld over
de verschillende instrumenten die de
raad tot zijn beschikking heeft en
een aantal modellen die bij
verschillende gemeenten in dit kader
worden gehanteerd.
In behandeling
7.

6-4-17

Jaarlijkse raadsuitstapje.

Een datumvoorstel zal aan het

Griffier

presidium worden voorgelegd.
In behandeling
8.

9

2-5-17

2-5-17

zienswijze concept begroting

De behandeling van dit agendapunt

2018 Gemeenschappelijke

wordt doorgeschoven naar de

Regeling Peelgemeenten

raadsvergadering van 1 juni 2017

Veerkrachtig bestuur

De behandeling van de reactie in het

Griffier

Griffier

kader van Veerkrachtig Bestuur
wordt rechtstreeks in de raad zal
behandeld op 1 juni aanstaande.
10.

2-5-17

Raadsuitstapje 2017

De datum voor het raadsuitstapje

Griffier

wordt ingepland op vrijdag 8
september 2017.
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