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Verslag van de vergadering van het Presidium, gehouden op 5 november 2019 in het
gemeentehuis.
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1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering. De heer Van der Aa vervangt de heer Van der Heijden.
2. Afsprakenlijsten 17 september en 8 oktober 2019.
De afsprakenlijsten worden vastgesteld.
Naar aanleiding van de raadsinformatiebrief over de vergaderstructuur vindt een terugkoppeling
plaats van de bespreking van de beoogde aanpassing in het driehoeksoverleg. Vanuit de
organisatie wordt voorgesteld om de commissievergadering op te schuiven naar de week
voorafgaand aan de raadsvergadering. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor de organisatie om
de vragen die voortkomen uit de beeldvormende avond goed te kunnen beantwoorden. Er vindt
een korte discussie plaats over de effecten van deze aanpassing, waarna het presidium instemt
met deze aanpassing en de verdere uitwerking van de nieuwe structuur graag tegemoet ziet.
Afgesproken wordt om, wanneer de raad daartoe besluit, de invoering te laten plaatsvinden na
het zomerreces van 2020. Gevraagd wordt om een goed communicatieplan, zodat het voor alle
betrokkenen duidelijk wordt wat de aanpassing van de vergaderstructuur betekend. Het is
belangrijk dat de nieuwe structuur zowel intern als extern goed landt. Op korte termijn zal
inzichtelijk worden gemaakt wat dit betekent voor het vergaderschema van 2020.
3. Vaststelling conceptagenda van de raadscommissies van 19, 20 en 21 november
2019.
Commissie Sociaal Domein.
Met de conceptagenda wordt ingestemd.
Commissie Ruimtelijk Domein.
Aan de conceptagenda wordt toegevoegd:
-

Presentatie Stand van zaken Beekse Akkers.

-

Voorstel tot vaststelling van de parkeerbeleidsnota 2019.

Over het Meerjaren Onderhoudsplan MJOP gemeentelijke gebouwen 2019-2028 is de raad deze
week geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief. Dit punt kan daarom van de
agenda afgehaald worden.
Commissie Algemene Zaken
Aan de conceptagenda wordt toegevoegd:
-

Voorstel tot vaststelling van de duurzaamheidsagenda 2019.

-

Voorstel tot vaststelling van de Belastingverordeningen 2020.

-

Voorstel tot vaststelling van de APV. Bij de behandeling van dit agendapunt zal het
onderwerp via een korte presentatie nader worden toegelicht. Belangrijk is dat duidelijk
wordt waar de accenten liggen en wat de belangrijkste wijzigingen zijn.

4. Vaststelling conceptagenda raadsvergadering 19 november 2019.
Met de conceptagenda wordt ingestemd.
5. Evaluatie vergadering commissie Algemene Zaken 24 oktober 2019.
Opgemerkt wordt dat de presentatie van de toezichthoudende rol van de provincie erg goed en
verhelderend was. De complimenten zullen worden overgebracht.
6. Wat verder ter tafel komt.
-

Aangekondigd wordt dat de heer A.M. Brouwers wenst terug te treden als voorzitter van de
commissie Ruimtelijk Domein. Aan de fracties wordt gevraagd voor de volgende
presidiumvergadering kandidaten aan te dragen voor het vervullen van deze
voorzittersfuncties.

-

De voorzitter geeft aan dat hij goede en constructieve gesprekken heeft gevoerd met
bestuurs- en raadsleden van PNL over de gebeurtenissen van de afgelopen maanden en de
reacties daarop. Hij is voornemens om naar aanleiding hiervan aandacht te besteden aan de
cultuur binnen de raad tijdens de thematische raadsbijeenkomst in december.

-

Opgemerkt wordt dat de beschikbare tijden voor het deelnemen aan een interview bij
Omroep Kontakt nog maar beperkt zijn tot de donderdagavond en de vrijdagmorgen. Dit
maakt het lastig om hieraan deel te nemen. De gemaakte afspraken zullen worden gecheckt.
Afhankelijk daarvan wordt bekeken of aangepaste tijden mogelijk zijn.

-

De afhandeling van de brief van een aantal bewoners aan de Schutsstraat in Lieshout wordt
aangepast (afhandeling door burgemeester in plaats van voorzitter)
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28-8-18

commissies.
Voorbereiding vergaderingen
raadstafel 21 MRE
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3.

5-11-19

2020; opstellen
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afspraken zijn.
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