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1.

Opening.

De voorzitter opent de vergadering.
2.

Afsprakenlijst 29 september 2020.

Naar aanleiding van punt 6 van de afsprakenlijst (Evaluatie Bestuurlijke samenwerking), wordt
aangegeven dat hier, gelet op de gewijzigde bestuurlijke situatie en op de korte periode tot aan
de verkiezingen, geen behoefte meer aan bestaat.
Het innemen van een standpunt over het budget van de rekenkamercommissie wordt
meegenomen bij de behandeling van de begroting.
3.

Vaststelling voorlopige commissie agenda’s van 27, 28 en 29 oktober 2020.

De commissievergaderingen vinden in fysieke vorm plaats. Digitaal vergaderen brengt een risico
op technische problemen met zich mee. Daarnaast wordt er voor vergaderingen van het
openbaar bestuur nadrukkelijk een uitzondering gemaakt in de landelijke maatregelen, uiteraard
wel met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Aan de andere kant heeft het openbaar
bestuur ook een voorbeeldfunctie en dienen er niet meer fysieke vergaderingen plaats te vinden
dan strikt noodzakelijk.
Agenda commissie Sociaal Domein: Naar aanleiding van de toezegging van wethouder Briels
in de raadsvergadering van 8 oktober jl., wordt aan de agenda toegevoegd: toelichting GR
Peelgemeenten rechtmatigheid zorg.
Concept agenda verder akkoord.
Agenda commissie Ruimtelijk Domein: Verzoek eigenaar Heieindseweg 5 Mariahout tot
wijziging bestemming perceel wordt niet aan de agenda toegevoegd. Er zijn geen mogelijkheden
om tegemoet te komen aan de wensen van betrokkene. Voorkomen moet worden dat valse
verwachtingen worden gewekt.
Concept agenda verder akkoord.
Agenda commissie Algemene Zaken: De bespreking van de bestuurlijke rapportage Corona
wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
Concept agenda verder akkoord.

4.

Evaluatie raadsvergadering 8 oktober 2020.

Opgemerkt wordt dat de stemverklaring van de fractie PNL eigenlijk geen stemverklaring was
maar een inhoudelijk betoog dat normaliter aanleiding geeft voor andere partijen om hierop te
reageren. Door dit betoog in een stemverklaring te gieten was dat in feite niet mogelijk.
De overige leden voelden zich op het verkeerde been gezet omdat men in de veronderstelling
was dat raadslid T. Brouwers de stemverklaring zou afleggen. Men had graag gezien dat dit aan
de voorkant duidelijk was geweest.
De heer Tijssen merkt op dat het aan de partij zelf is om een woordvoerder aan te wijzen. Bij de
keuze voor de woordvoerder speelt ook mee dat men de jongere leden van de fractie de kans
wil geven ervaring op te doen. Hij erkent dat het betoog in feite geen stemverklaring was en
geeft aan dat dit op deze manier niet meer zal gebeuren.
De voorzitter merkt nog op dat hij met zijn opmerkingen bij het onderwerp vragenhalfuurtje
duidelijk heeft willen maken wat ten aanzien daarvan de spelregels van het reglement van orde
zijn.
Tot slot wordt er nog kort gereageerd op de lengte van de vergadering. Gelet op de betrekkelijk
beperkte agenda duurde de vergadering toch nog lang. In zijn algemeenheid wordt opgemerkt
dat het goed is te blijven streven naar effectief vergaderen, waarbij het zo kort mogelijk
vergaderen niet een doel op zich moet zijn. Wel is het zaak om zoveel mogelijk te voorkomen
dat discussies uit de commissies niet worden overgedaan. Vastgesteld wordt de behandeling van
de 2 ingediende moties zeer goed is verlopen. Er vonden goede discussies plaats en er is goed
naar elkaars argumenten geluisterd. De vergadering is verder goed verlopen.
5.

Wat verder ter tafel komt.

Ten aanzien van de rapportage over de voortgang van de duurzaamheidsagenda wordt
afgesproken dat dit via een raadsinformatiebrief kan plaatsvinden. Een RIB wordt altijd in de
eerstvolgende commissievergadering bij de ingekomen stukken geplaatst, wat de mogelijkheid
biedt om aanvullende vragen te stellen.
De voorzitter merkt tot slot op dat de cursus politiek actief wordt doorgeschoven naar de
periode februari/maart 2021. De raadszaal is eind november, begin december namelijk maar
beperkt bruikbaar in verband met de aanschaf en installatie van nieuwe audiovisuele middelen.
Indien er voldoende belangstelling is zal de cursus, met het oog op de naderende verkiezingen,
in het najaar nog een keer worden gegeven. De fracties wordt gevraagd om hun achterban
hierover in te lichten.

Actielijst:
Nr.
1

Datum

Onderwerp

Actie

Uitvoering

Deskundigheidsbevordering

Nadere voorstellen volgen

Burg/Griffier

raadsleden.

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

2/3

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.
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