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Afsprakenlijst van de vergadering van het presidium 1 november 2016.
Aanwezig:
de heer F.L.J. van der Meijden

voorzitter

de heer F.M.J. Biemans

lid

de heer W.P.H. van Osch

plv. 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

Afwezig:
de heer M.J.T. van der Heijden
1.

lid

Opening.

De voorzitter meldt de afwezigheid van de heer Van der Heijden. Hij wordt vervangen door de
heer Van Osch. Vervolgens feliciteert hij de griffier met zijn 12,5 jarig dienstverband bij de
gemeente Laarbeek, en blikt even terug op zijn mooie carrière.
2.

Afsprakenlijst presidium 25-10-2016.

De afsprakenlijst wordt vastgesteld.
De actielijst wordt vervolgens doorgelopen en bijgewerkt.
3.

Vaststelling van de commissieagenda’s van 15, 16 en 17 november 2016.

De agenda van de commissie Sociaal Domein wordt conform het concept vastgesteld.
De agenda van de commissie Ruimtelijk Domein wordt aangepast in die zin dat de titel van
agendapunt 8, voorstel tot vaststelling woonvisie 2017-2021 Wonen in Laarbeek, wordt
gewijzigd in ‘Stand van zaken opstelling woonvisie 2017-2021 Wonen in Laarbeek’.
De agenda wordt vervolgens vastgesteld.
De agenda van de commissie Algemene Zaken wordt aangevuld met het agendapunt:
Voorstel tot instemming met de invoering van een ondernemersfonds.
De agenda wordt vervolgens vastgesteld.
4.

Wat verder ter tafel komt.
-

Opgemerkt wordt dat de aanhef in de begeleidende brief bij de aanbieding van de
begroting onjuist is. Dit wordt gecommuniceerd met de opsteller.

-

Op voorstel van de voorzitter stemt het presidium ermee in dat de thematische
raadsbijeenkomst van 15 december 2016 wordt verzet naar 13 december.

Actielijst
Nr.

Datum

Onderwerp

Actie

Uitvoering

1

25-10-16

raadsinformatiebrief over Krediet

De raadsinformatiebrief wordt

Burgemeest

Nieuwenhof 2014

aangepast en verspreid. Afgewerkt

er/Griffier

Borrel na raadsvergadering

Na eerstkomende raadsvergadering

Presidium

2

25-10-16

bij café Thuis
Na daaropvolgende
raadsvergadering in kantine
Daarna evalueren
3

25-10-16

Technische vragen begroting

Technische vragen begroting worden

Fractievoor-

schriftelijk ingediend tijdens

zitters

infobijeenkomst 1 nov. Afgewerkt
4

25-10-16

Conceptagenda

Aan de agenda wordt het voorstel tot

raadsvergadering

intrekking en beschikbaarstelling

10-11-2016

krediet Nieuwenhof toegevoegd.

Griffier

Afgewerkt
5

25-10-16

Aanbieding begroting

Poho financiën overhandigt begroting

Griffier

voortaan officieel in een
raadsvergadering aan de
waarnemend raadsvoorzitter.
Afgewerkt
6

25-10-16

Planning jaarlijkse ontmoeting

Gepland op 17 januari 2017 om

raad met politie

20.00 uur. Afgewerkt

Griffier

7

25-10-16

Geluidsbestanden

z.s.m. plaatsen op de site Afgewerkt

Griffier

8

25-10-16

Onderscheid hamerstukken en

Onderscheid kenbaar maken

Griffier

bespreekstukken in ibabs

Afgewerkt

Verzorging vergaderingen

Bij langere vergaderingen vanaf een

9

25-10-16

Griffier

bepaald moment frisdrank schenken
Afgewerkt
10

11
12
14

25-10-16

25-10-16
25-10-16
1-11-2016

Aanwezigheid wethouder Buter

Aanwezigheid juiste

Burgemeest

bij de bespreking stand van

vertegenwoordigers college in

er

zaken bouwplannen in de

vergaderingen commissies

commissie Ruimtelijk Domein

Afgewerkt

Deskundigheidsbevordering

Een plan wordt opgesteld

Burgemeest

raadsleden

In behandeling

er/Griffier

Betrekken van inwoners bij de

Initiatieven ontplooien

Burgemeest

lokale politiek

In behandeling

er/Griffier

Thematische raadsbijeenkomst

De thematische raadsbijeenkomst

Griffier

15 december 2016

van 15 december 2016 wordt verzet
naar 13 december
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