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Verslag van de vergadering van het Presidium, gehouden op 29 september 2020 in het
gemeentehuis.

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

voorzitter

de heer J.C.M. Verschuren

lid

de heer H.M.M. van Bree

lid

de heer J.H. Strijbosch

lid

de heer M.H.A. Tijssen

lid

de heer M. van der Heijden

lid

de heer M.L.M. van Heijnsbergen

griffier

mevrouw J.W.M. van de Ven

secretaris

1.

Opening.

De voorzitter opent de vergadering.
2.

Afsprakenlijst 1 september 2020.

Naar aanleiding van het agendapunt ‘Wat verder ter tafel komt’ geeft de voorzitter een nadere
uitleg over hoe hij heeft gereageerd op het ingebrachte verzoek van een agrariër om zijn
plannen in de commissie toe te lichten. Aangegeven is dat het college met de betrokken agrariër
gesprekken heeft gevoerd en duidelijk kenbaar heeft gemaakt dat de plannen niet passen. Het
rechtstreeks agenderen van zijn verzoek is niet de juiste weg. De agrariër kan desgewenst de
verschillende politieke partijen benaderen en daar zijn verzoek voorleggen. Vervolgens is het
aan de politieke partijen om dit onderwerp al of niet aan te dragen als onderwerp voor de
commissie.
Opgemerkt wordt dat de huidige kaders van het bestemmingsplan buitengebied duidelijk zijn.
Een visie op hoe om te gaan met ontwikkelingen in het buitengebied is in ontwikkeling. Politieke
partijen kunnen betrokkene op dit moment alleen maar horen. Voorkomen moet worden dat er
valse verwachtingen worden gewekt.
De afsprakenlijst wordt vastgesteld.
3.

Vaststelling concept agenda commissie Algemene Zaken 15 oktober 2020.

Zoals eerder besproken komt de behandeling van de grondnota op 15 oktober te vervallen. De
grondnota wordt geagendeerd voor de vergadering van de commissie Algemene Zaken van 29
oktober 2020.
Het verzorgen van een informatiebijeenkomst over de afvalstoffenheffing op 15 oktober is niet
haalbaar. Deze informatieverstrekking zal eveneens plaatsvinden in de vergadering van de
commissie Algemene Zaken van 29 oktober 2020. Het CDA en ABL hebben vragen aangereikt
die zij daarin beantwoord willen zien
De secretaris maakt melding van het feit dat de 2e tussenrapportage pas op 16 oktober kan
worden aangeleverd. Eerder is niet haalbaar. Behandeling van de 2e tussenrapportage in de
vergadering van de commissie Algemene Zaken van 29 oktober is voor het presidium geen optie

omdat de vergadering daardoor teveel belast wordt. Afgesproken wordt dat de 2e
tussenrapportage, zoals gebruikelijk, rechtstreeks wordt geagendeerd voor de vergadering van
de begrotingsbehandeling. Het presidium vraagt om de opening van een mogelijkheid om vooraf
schriftelijk technische vragen te stellen over de 2e tussenrapportage.
4.

Evaluatie thematische raadsbijeenkomst met de accountant 24 september 2020.

De themabijeenkomst met de accountant werd als zeer helder en duidelijk ervaren. De juiste
onderwerpen werden aangesneden en werden op een prettige manier gebracht. Het was een
zeer nuttige avond.
5.

Evaluatie commissievergaderingen

Opgemerkt wordt dat er bij de bespreking van de plannen voor de Heuvel in Lieshout in de
commissie Ruimtelijk Domein, geen sprake was van een gelijke informatiepositie. De raadsleden
die in de commissie zitten waren vooraf namelijk al vertrouwelijk geïnformeerd over de
hoofdlijnen van het plan. De burgercommissieleden beschikten niet over deze informatie. Dit is
een onwenselijke situatie. Bij een volgende gelegenheid dient er sprake te zijn van een
gelijkwaardige informatiepositie bij zowel raadsleden als burgercommissieleden.
Het aanschuiven van een raadslid voor een specifiek agendapunt is weliswaar formeel niet
geheel volgens de regels, maar is wel in overeenstemming met de beoogde aanpassing van de
vergaderstructuur, waarin het wenselijk is om per agendapunt afzonderlijke commissieleden
naar voren te schuiven.
6.
-

Wat verder ter tafel komt.

In de begroting 2020 is de volgende activiteit opgenomen:
Evaluatie Bestuurlijke samenwerking: Om in de komende bestuursperiode een goed samenspel
tussen raad, college en ambtelijke organisatie te bevorderen, beleggen we tweemaal per jaar
een thema-avond om de bestuurlijke samenwerking te evalueren. Aanleiding voor de opname
van deze activiteit was de situatie waarin alle 5 partijen deel uitmaakten van het college en er
dus geen sprake was van oppositie. Vraag is in hoeverre deze activiteit nog actueel en
uitvoerbaar wordt geacht. Partijen denken hierover na en zullen in de volgende vergadering van
het presidium hierover een standpunt innemen.

-

Stand van zaken besluitvorming bezwaarschriften Wet Voorkeursrecht Gemeenten. De
beslistermijn is verstreken. Als gevolg daarvan dreigt de gemeente dwangsommen te verbeuren
wegens niet tijdig beslissen. Naar aanleiding van de nadere toelichting door burgemeester en
secretaris wordt besloten de beslissing op de bewaren en op de ingediende ingebrekestellingen
te agenderen voor de raadsvergadering van 8 oktober 2020.

-

Op de vraag of het zinvol is om het commissieformat bij de stukken voor de
commissievergaderingen te handhaven, wordt aangegeven dat men er geen problemen mee
heeft om dit achterwege te laten. Wel wordt voorgesteld om het format op een goede manier te
laten samensmelten met het format van het raadsvoorstel. Met andere woorden het goede van
het commissieformat behouden, zoals daar onder andere wordt genoemd de vermelding van de
portefeuillehouder.
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-

Op donderdag 1 oktober wordt zoals eerder aangekondigd de blauwdruk van de begroting 2021
aangeboden. Dit is geen openbare bijeenkomst. Tijdens de avond zal het college duiding geven
aan de hoofdlijnen van de inrichting van de begroting.

-

Naar aanleiding van het besluit dat door het college is genomen over de schadeloosstelling
gedupeerden van de nieuwe verordening afvalstoffenheffing wordt gevraagd wanneer de
betrokkenen gecompenseerd kunnen worden, voor of nadat de raad de verordening
afvalstoffenheffing 2021 heeft vastgesteld? De secretaris laat dit uitzoeken.

-

De Heer Van Bree stelt zich bij gebrek aan kandidaten beschikbaar voor de functie van
plaatsvervangend voorzitter van de commissie Sociaal Domein.

-

Vergaderen in coronatijd. Per vergadering zal een afweging worden gemaakt in welke vorm er
vergaderd gaat worden. De vergaderingen 1 oktober en 8 oktober vinden in fysieke vorm plaats.
Wanneer zich de situatie voordoet dat voorafgaand aan een raadsvergadering één of enkele
raadsleden zich vanwege coronaklachten afmelden, zullen de voorzitter en griffier een
procesvoorstel aan de partijen voorleggen.

Actielijst:
Nr.

Datum

1

Onderwerp

Actie

Uitvoering

Deskundigheidsbevordering

Nadere voorstellen volgen

Burg/Griffier

raadsleden.

zodra de omstandigheden
dat toelaten. Digitale
mogelijkheden tot
deskundigheidsbevordering
zijn aangereikt.

2.

Werkwijze m.b.t.

Hieraan zal een

Gemeenschappelijke

themabijeenkomst worden

regelingen

gewijd, wanneer de

Burg/Griffier

omstandigheden dat
toelaten.
3.

4.

4-6-19

5-11-19

Thema-avond verbeteren

In verband met Corona nu

democratisch

niet uitvoerbaar.

proces/participatie

Inplannen 1e helft 2020

Nieuwe vergaderstructuur, en

Het overleg wordt medio

daarmee samenhangende

oktober weer opgestart.

Griffier

Griffier

aanpassing reglement van
orde en verordening
commissies.
5.

9-6-20

Budget rekenkamercommissie

Partijen bespreken met

Fractievoorzitters

hun achterban het in te
nemen standpunt.
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