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Besluitenlijst van de commissie Algemene Zaken d.d. 18 februari 2016.
Aanwezig:
de heer J.P.H. Gruijters

voorzitter

de heer F.M.J. Biemans

lid

de heer H.M.M. van Bree

plv. lid

de heer M.J.T. van der Heijden

lid

mevrouw M.C. Slaets-Sonneveldt

lid

de heer B.M. Straatman

lid

de heer J.H. Strijbosch

lid

mevrouw M.A.H. van der Zanden-Swinkels lid
de heer M.L.M. van Heijnsbergen

griffier

de heer A.J.L. Meulensteen

wethouder

mevrouw M.J.M. Meertens

secretaris

Afwezig:
de heer B.H.M. Swinkels

lid

de heer F.H.G.M. Ronnes

burgemeester

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en meldt dat de burgemeester afwezig is en dat de heer
Swinkels wordt vervangen door de heer Van Bree.
2. Vaststelling van de agenda.
Mevrouw Van der Zanden verzoekt om de raadsinformatiebrief van het college over de
beschikbaarheid van het bedrag voor duurzaamheid, als onderwerp aan de agenda toe te
voegen.
De commissie stemt hiermee in en zal dit onderwerp als agendapunt 8a behandelen.
De agenda wordt vervolgens dienovereenkomstig vastgesteld.
3. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 7 januari 2016.
De heer Biemans heeft verzocht om aanpassing van de besluitenlijst met betrekking tot het
agendapunt stand van zaken intergemeentelijke samenwerking. Zijn opmerking is gecheckt en
klopt. De commissie stemt in met de volgende aanvulling bij agendapunt 7.Stand van zaken
intergemeentelijke / regionale samenwerking.
Er ontstaat vervolgens een discussie over de openbaarheid van de vergaderingen van de
klankbordgroep Peel 6.1. De commissie is unaniem van mening dat de vertegenwoordigers van
de gemeente Laarbeek er in de komende vergadering van de klankbordgroep voor zouden
moeten pleiten dat vergaderingen van de Klankbordgroep voortaan openbaar zouden moeten
zijn.
De besluitenlijst en de toezeggingenlijst worden vervolgens vastgesteld.
4.

Ingekomen stukken en mededelingen.

Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen.

5. Prestentatie werkzaamheden Omroep Kontakt
De heer Van Dinther van Omroep Kontakt verzorgt een presentatie over de werkzaamheden van
Omroep Kontakt. Hij beantwoordt enkele vragen van de commissie.
6. Voortgang invoering vennootschapsbelasting
De heer Post van de afdeling Onderhoud en Middelen geeft met behulp van een presentatie een
toelichting op de voortgang van de invoering van vennootschapsbelasting voor de gemeente
Laarbeek. Hij beantwoordt vervolgens enkele vragen.
7. Provinciale beoordeling Begroting 2016 gemeente Laarbeek.
De heer Straatman merkt op dat gevraagd wordt om een reactie van de raad en niet van het
college. Verder zet hij vraagtekens bij de geraamde restant-bezuinigingstaakstelling van €
89.000,-.
Wethouder Meulensteen geeft aan dat de reactie namens de raad wordt verstuurd. De geraamde
bezuinigingstaakstelling is al naar beneden bijgesteld. Hij heeft er vertrouwen in dat de
geraamde besparing van €89.000 haalbaar zal zijn. In de kadernota zal dit verder worden
toegelicht.
De commissie stemt in met de conceptreactie en adviseert de raad om dit onderwerp als
hamerstuk te behandelen.
8. Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking.
De heer Biemans merkt op dat de beide vertegenwoordigers van de raad in de klankbordgroep
Peel 6.1 hun best hebben gedaan om de openbaarheid van vergaderen van de klankbordgroep
te bepleiten. Daarin heeft men echter geen gehoor gevonden bij de overige leden van de
klankbordgroep. Op verzoek van de commissie zal hij zich hiervoor blijven inzetten wanneer de
gelegenheid zich voordoet.
Mevrouw Van der Zanden wil weten of de geplande raadsledenbijeenkomst op 23 maart a.s.
doorgaat of dat hier mogelijk een andere datum wordt aangewezen. Tot slot vraagt zij wanneer
de raad door het college wordt bijgepraat.
Wethouder Meulensteen kent geen andere datum dan 23 maart en weet ook niet of die er komt.
Hij zal de raad schriftelijk laten weten of en zo ja wanneer het college met nadere informatie
komt.
De voorzitter wijst op de brief van de scheidende voorzitter van de klankbordgroep. Het is ook
hem niet duidelijk of de geplande bijeenkomst op 23 maart doorgaat.
8a Vragen mevrouw Van der Zanden ten aanzien van de RIB verklaring
beschikbaarheid bedrag duurzaamheid
Mevrouw Van der Zanden verwijst naar de laatste alinea van de raadsinformatiebrief waarin
gesteld wordt dat de raad impliciet besloten heeft tot beschikbaarstelling van € 1 miljoen voor
duurzaamheid. Zij is daar verbaasd over en hoort graag wat de andere commissieleden daarvan
vinden. Volgens de nota reserves en voorzieningen is hiervoor namelijk een expliciet
raadsbesluit noodzakelijk. Zij pleit ervoor om daar ook expliciet toe te besluiten omdat er wel
kaders gesteld moeten worden voor de aanwending van het budget voor duurzaamheid.
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Volgens wethouder Meulensteen is het college van mening, dat er rechtmatig gehandeld wordt.
Het is uiteindelijk aan de accountant om dat te beoordelen. Bij de vaststelling van de kadernota
zal concreter worden aangegeven op welke wijze met het budget wordt omgegaan.
De overige commissieleden zien geen aanleiding voor een nieuw afzonderlijk besluit en
stemmen dan ook niet in met het verzoek van mevrouw Van der Zanden.
9. Rondvraag
Mevrouw Van der Zanden verzoekt om de gemeentelijke website te actualiseren ten aanzien van
de declaraties van het college en hun nevenfuncties. Verder wil ze weten of er sprake is geweest
van geluidsoverlast in de vier kernen tijdens het carnaval.
Wethouder Meulensteen zegt toe dat de website wordt aangepast. De vraag over de mogelijke
geluidsoverlast tijdens het carnaval zal schriftelijk worden beantwoord.
10. Sluiting.
De voorzitter sluit vervolgens de vergadering.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 31 maart 2016.
De griffier,

De voorzitter,

M.L.M. van Heijnsbergen

J.P.H. Gruijters
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