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Verslag van de vergadering van het Presidium, gehouden op 9 juni 2020 in het gemeentehuis.

Aanwezig:
de heer F.L.J. van der Meijden

voorzitter

de heer H.M.M. van Bree

lid

de heer M. van der Heijden

lid

J.B.J.A.M. Hendriks

plv. lid

de heer J.H. Strijbosch

lid

de heer J.C.M. Verschuren

lid

de heer M.L.M. van Heijnsbergen

griffier

mevrouw J. van de Ven

secretaris

Afwezig:
de heer M.H.A. Tijssen

1.

lid

Opening.

De voorzitter opent de vergadering en meldt de afwezigheid van de heer Tijssen. Deze wordt
vervangen door de heer Hendriks.
2.

Afsprakenlijst 12 mei 2020.

Ten aanzien van de deskundigheidsbevordering en een onderwerp als participatie wordt in de
driehoek overlegd over welke onderwerpen mogelijk langs digitale weg al kunnen worden
aangeboden.
Het overleg over een nieuwe vergaderstructuur wordt voor dit moment uitgesteld tot na de
vakantie omdat overleg met de achterban op dit moment nog niet mogelijk is.
De afsprakenlijst wordt vervolgens vastgesteld.
3.

Vaststelling concept agenda raadsvergadering 25 juni 2020.

Opgemerkt wordt dat agendapunt 12 mogelijk een hamerstuk kan zijn.
De agenda wordt conform het concept vastgesteld.
Ten aanzien van de vraag of er fysiek of digitaal vergaderd zal worden geeft de voorzitter aan
dat hij er, gelet op de inhoud van de agenda en de reacties vanuit het presidium, de voorkeur
aan geeft om fysiek te vergaderen. Afgesproken wordt dat de fractievoorzitters nog wel even
met hun achterban overleggen of hier overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze week wordt
daar nog een reactie op gegeven.
Met het oog op het verzekeren van de openbaarheid van vergaderingen wordt onderzocht of het
(technisch) mogelijk is om tijdens de vergadering publiek toe te laten in bijvoorbeeld de hal van
het gemeentehuis, waar men dan de vergadering dan op een scherm kan volgen.

Bij het verschijnen van dit verslag is intussen duidelijk dat er geen overwegende bezwaren
bestaan bij partijen om fysiek te vergaderen. Tevens is duidelijk geworden dat het creëren van
een publieksruimte in de hal van het gemeentehuis voor het volgen van de raadsvergadering via
een scherm, tot de mogelijkheden behoort. Onderzocht moet nog worden hoeveel bezoekers
ontvangen kunnen worden. Daarbij wordt wel opgemerkt dat dit niets afdoet aan het belang van
een goede stream van de vergadering omdat met alles, en dus ook met elk mogelijk aantal
bezoekers, rekening moet worden gehouden om de openbaarheid van de vergadering te kunnen
garanderen.
Gepolst wordt of er een kandidaat beschikbaar is voor de functie van plaatsvervangend
voorzitter van de commissie Sociaal Domein.
4.

Evaluatie raadsvergadering 14 mei 2020 en commissievergaderingen van 26, 27
en 28 mei 2020.

Met betrekking tot de commissievergaderingen wordt opgemerkt dat er bij de vergadering van
de commissie Sociaal Domein onnodig veel mensen in de vergaderruimte aanwezig waren. Dit is
een aandachtspunt in verband met de in acht te nemen richtlijnen.
Eerder is afgesproken dat bij het woord geven aan de commissieleden zoveel mogelijk dezelfde
structuur wordt gevolgd. Dit naar aanleiding van de reacties van kijkers op eerdere
vergaderingen, waarbij werd aangegeven dat het vele zwenken van de camera naar de
verschillende sprekers, als erg storend werd ervaren. Vastgesteld wordt dat er toch meer belang
gehecht wordt aan de mogelijkheid van een evenwichtig debat in de vergadering. Het verzoek
aan de voorzitters van de commissies is om hiermee rekening te houden en het woord bij
toerbeurt te verlenen. De commissieleden wordt gevraagd rekening te houden met de tijd die
nodig is voor de cameraregistratie van hun bijdrage, alvorens ze beginnen met spreken.
Met betrekking tot de rondvraag wordt afgesproken dat eerder in de vergadering
geïnventariseerd wordt voor welke portefeuillehouders er vragen zijn. Dit om eventuele
afspraken te kunnen maken over het behandelen van die vragen voor het geval die wethouders
bij het behandelen van de rondvraag niet meer aanwezig zijn.
Verder wordt opgemerkt dat er soms erg veel vragen worden gesteld bij de rondvraag en (tot in
2 instanties) bij de behandeling van de raadsinformatiebrieven onder de ingekomen stukken.
Gewezen wordt op de mogelijkheid om vragen ook (vooraf) schriftelijk in te dienen bij de griffie.
Dat kan in beginsel op elk gewenst moment (hoeft niet te wachten tot de vergadering) en levert
vaak een sneller en vollediger antwoord op.
Ten aanzien van de digitale raadsvergadering van 14 mei wordt opgemerkt dat een betere
afstemming nodig is over de mogelijkheden tot overleg ingeval van schorsingen.
Veel handelingen tijdens een digitale vergadering vragen meer tijd dan bij een fysieke
vergadering. Een digitale vergadering in de huidige setting vraagt grote inspanningen van de
voorzitter en ambtelijke ondersteuning om alles in goede banen te leiden.
De huidige technische faciliteiten zijn zeer storingsgevoelig en vragen mede daardoor om extra
ambtelijke inzet. Het in acht nemen van de gemaakte afspraken over digitaal vergaderen is een
aandachtspunt. Opgemerkt wordt dat het professioneler overkomt wanneer men bij digitaal
vergaderen aandacht heeft voor een neutrale achtergrond wanneer men in beeld komt.
Tot slot wordt aandacht gevraagd voor een weloverwogen gebruik van de app-groep
gemeenteraad.
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5.

Behandeling voorstel tot afgifte ontwerp-verklaring van geen bedenkingen aanleg
zonneparken.

Verzoek is of het presidium ermee akkoord gaat dat dit onderwerp wordt geagendeerd voor de
raadsvergadering van 2 juli 2020.
Naar aanleiding van een daartoe gestelde vraag wordt opgemerkt dat het gaat om het
beoordelen van relatief eenvoudige aanvragen. De stukken zullen op 23 juni in het college
worden behandeld in het college en op 24 juni aanstaande ter beschikking komen van de
gemeenteraad. Vanwege het belang van de zaak en de in acht te nemen termijnen, wordt
ermee ingestemd dat dit onderwerp wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 2 juli
2020.
6.

Behandeling speelruimteplan.

Een behandeling van dit onderwerp in een wat uitgebreidere setting (workshop), voorafgaand
aan de komende commissievergadering, is lastig in verband met het voornemen om dan ook
een volgende bijeenkomst te houden over de Omgevingswet. Afgesproken wordt dat er een
aparte bijeenkomst wordt gepland waarin zowel dit onderwerp als ook de update over de
Omgevingswet worden behandeld. Beide onderwerpen hebben hiervoor maximaal 1 uur
beschikbaar.
7.

Budget rekenkamercommissie.

Bij de vaststelling van de begroting 2020 heeft een meerderheid van de raad besloten tot
halvering van het budget van de rekenkamercommissie. Dit besluit kon niet worden uitgevoerd
omdat hiervoor een eensluidend besluit van de gemeenteraden van Laarbeek en Gemert-Bakel
is vereist. Afgesproken is dat voor de begroting 2021 hierover tijdig overleg wordt gepleegd met
de raad van Gemert-Bakel. De Regiegroep rekenkamercommissie wordt gevraagd om de
haalbaarheid van een aanpassing van het budget te onderzoeken, voor de komende vergadering
van de commissie Algemene Zaken van 9 juli 2020.
8.

Wat verder ter tafel komt.
-

Voor begin juni was er een regionale raadsinformatiebijeenkomst GR Peelgemeenten
gepland. Deze is niet doorgegaan en zal waarschijnlijk in de 2e helft van 2020 worden
ingepland. Daarnaast bestaat bij Senzer het voornemen om op 1 juli 2020 een
raadsinformatie-avond te houden. Verzocht wordt door te geven dat dit voor Laarbeek
geen handige avond is in verband met de behandeling van de kadernota en jaarrekening
op 2 juli 2020.

Actielijst:
Nr.
1

Datum

Onderwerp

Actie

Uitvoering

Deskundigheidsbevordering

Hiervoor zullen nadere

Burg/Griffier

raadsleden.

voorstellen zodra de
omstandigheden dat
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toelaten. Onderzocht
wordt wat er intussen
langs digitale weg al kan
worden aangeboden.
2.

Werkwijze m.b.t.

Hieraan zal een

Gemeenschappelijke regelingen

themabijeenkomst

Burg/Griffier

worden gewijd, wanneer
de omstandigheden dat
toelaten.
3.

4-6-19

Thema-avond verbeteren

Inplannen 2020

Griffier

Nieuwe vergaderstructuur, en

Bespreking wordt

Griffier

daarmee samenhangende

bevroren tot overleg met

aanpassing reglement van orde

de achterban weer

en verordening commissies.

mogelijk is; Benoemde

democratisch
proces/participatie
4.

5-11-19

aandachtspunten door
cie AZ worden dan
besproken en gewogen
5.

9-6-20

Verzekeren openbaarheid

Onderzocht wordt of het

vergaderingen

(technisch) mogelijk is

Griffier

om tijdens de
vergadering publiek toe
te laten in bijvoorbeeld
de hal van het
gemeentehuis, waar
men dan de vergadering
dan op een scherm kan
volgen.
6.

9-6-20

Speelruimteplan/Omgevingswet

Voor deze onderwerpen

Griffier

samen wordt een aparte
bijeenkomst gepland
voor leden van de
commissie Ruimtelijk
Domein ( en andere
belanghebbenden)
7.

9-6-20

Budget rekenkamercommissie

De regiegroep

Griffier

rekenkamercommissie
wordt gevraagd te
onderzoeken of
aanpassing van het
budget mogelijk is.
8.

9-6-20

Bijeenkomst Senzer 1-7-2020

Signaal afgeven dat dit
geen wenselijke datum
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is i.v.m.
raadsvergadering op 2
juli 2020
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