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Besluitenlijst van de commissie Algemene Zaken d.d. 23 februari 2017.
Aanwezig:
de heer J.P.H. Gruijters

voorzitter

de heer M.J.T. van der Heijden

lid

de heer D.A.P. Sonneveldt

plv. lid

de heer B.M. Straatman

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

de heer F.L.J. van der Meijden

burgemeester

de heer A.J.L. Meulensteen

wethouder

Afwezig:
mevrouw M.C. Slaets-Sonneveldt
1.

lid

Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. De heer
Sonneveldt vervangt mevrouw Slaets. Er zijn geen insprekers.
2.

Vaststelling van de agenda.

Agendapunt 6 komt te vervallen. De commissie zal, buiten de formele vergaderstructuur om, in
breder verband een keer worden bijgepraat over de organisatie ontwikkeling. De trainees zullen
van die gelegenheid gebruik maken om zich nader voor te stellen.
Agendapunt 7 wordt op verzoek van de portefeuillehouder naar voren gehaald.
De agenda wordt vervolgens dienovereenkomstig vastgesteld.
3.

Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 12 januari 2017.

De besluitenlijst en toezeggingenlijst worden conform het concept vastgesteld.
4.

Ingekomen stukken en mededelingen.

De heer Van Dijk spreekt de commissie toe over de rol van de 2 vertegenwoordigers van de
raad in de Raadstafel21 van de MRE. Hij merkt op dat er meer aandacht komt voor de
communicatie vanuit de MRE. De periodieke nieuwsbrief en site van de MRE bevatten veel
interessante informatie. Daarnaast worden ook de alle vergaderstukken van de raadstafel21 aan
de raadsleden toegestuurd. Hij wijst op het belang van deze informatie en het leveren van input
aan de vertegenwoordigers van de raad in de Raadstafel21, zodat zij in staat worden gesteld om
het belang van Laarbeek zo goed mogelijk te behartigen.
De heer Swinkels onderschrijft het pleidooi van de heer Van Dijk. De evaluatie van de MRE heeft
hij als positief ervaren. Er wordt gestreefd naar een wederzijdse verbetering van de
communicatie over en weer.

De burgemeester is blij met deze discussie en het feit dat de samenwerking in de MRE leeft bij
de raad.
5.

Presentatie Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.

De heer Boekraad van SVN verzorgt een presentatie over het werk van de stichting en
beantwoordt vervolgens enkele vragen van de commissie. De presentatie zal aan de leden ter
beschikking worden gesteld.
De voorzitter dankt de heer Boekraad voor zijn bijdrage.
6.

Presentatie trainees.

Dit agendapunt is komen te vervallen.
7.

Verkoop bouwkavels diverse plannen.

Mevrouw Van der Zanden wijst op de grove fout die is gemaakt met het kavelpaspoort. Zij vindt
dat de gecontracteerde partij de verantwoordelijkheid wel erg gemakkelijk naast zich neerlegt.
De heer Swinkels spreekt de hoop uit dat de gemaakte afspraken wel goed op papier zijn
vastgelegd.
De heer Sonneveldt vindt het raar dat degene die de fout maakt daar niet voor opdraait. Er mag
geen sprake zijn van een precedent. Afspraken dienen goed te worden vastgelegd. Hij vindt het
overigens beter om de situatie nu op te lossen en niet over een paar jaar.
Wethouder Meulensteen is van mening dat de koper in elk geval buiten schot moet blijven. De
afwijzing van aansprakelijkheid door de gecontracteerde partij is voor het college nog geen
gelopen race. Er is gekozen voor een praktische oplossing. De gemaakte afspraken zijn helder
en staan goed op papier.
De commissie stemt in met het voorstel adviseert de raad om het voorstel als hamerstuk te
behandelen.
8.

Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking.

De burgemeester heeft geen mededelingen.
9.

Rondvraag.

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
10. Sluiting.
De voorzitter sluit vervolgens de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 april 2017.
De griffier,

De voorzitter,

M.L.M. van Heijnsbergen

J.P.H. Gruijters
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