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Afsprakenlijst van de vergadering van het presidium 21 november 2017.
Aanwezig:
de heer F.L.J. van der Meijden

voorzitter

de heer F.M.J. Biemans

lid

de heer M.J.T. van der Heijden

lid

mevrouw M.C. Slaets-Sonneveldt

lid

de heer J.H. Strijbosch

lid

de heer H.M.M. van Bree

wnd. lid

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

griffier

Afwezig:
Mevrouw M.C. Slaets-Sonneveldt

lid

De heer B.H.M. Swinkels

lid

1.

Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Mevrouw Slaets heeft zich
afgemeld. De heer Van Bree vervangt de heer Swinkels.
2.

Afsprakenlijst presidium 31-10-2017.

Het conceptvergaderschema wordt aan de leden van het presidium toegezonden en zal in de
volgende vergadering worden vastgesteld. Er wordt een korte toelichting gegeven op de
activiteiten die ontplooid om inwoners meer bij de lokale politiek te betrekken.
Vertegenwoordigers van raad en college zijn in gesprek met een groep jongeren; in
samenwerking met de universiteit van Tilburg en de provincie wordt een onderzoek naar
opkomstbevordering bij de gemeenteraadsverkiezingen opgezet; Via Tip Mooilaarbeek wordt
gepeild welke onderwerpen de inwoners van Laarbeek belangrijk vinden met het oog op de
komende verkiezingen. De resultaten daarvan zullen medio december met de politieke partijen
worden gedeeld.
De afsprakenlijst wordt vastgesteld.
3.

Vaststelling agenda van de raadsvergadering van 7 december 2017.

De grondnota zal als bespreekstuk worden behandeld.
Er komt een nieuw voorstel over de belastingverordeningen waarbij sprake is van een integrale
herziening van het voorstel met nieuwe verordeningen. Een en ander in lijn met wat in de
commissies is besproken. Het voorstel en conceptbesluit zullen op 28 november door het college
worden behandeld en vervolgens op ibabs worden geplaatst.
De raadsvoorstellen en –besluiten over de beleidsplannen licht in de openbare ruimte en
verhardingenbeheer zullen worden aangevuld met gegevens over de dekking en een verzoek
aan de raad om een krediet beschikbaar te stellen voor de jaarschijf 2018.

4. Evaluatie raadsvergadering 9 november 2017.
In zijn algemeenheid zijn de leden tevreden over het verloop van de vergadering.
Mevrouw Van der Zanden benadrukt dat zij de reacties op haar bijdrage aan de behandeling van
de grondnota en de begroting niet op zijn plaats en ongepast vond omdat deze volgens haar
niet op personen was gericht maar op de inhoud van de onderwerpen.
De voorzitter wijst op het belang van een juiste toonzetting van het debat en een duale en
professionele benadering door alle betrokkenen. Het gaat inderdaad om de inhoud en niet om
personen.
5.

Wat verder ter tafel komt.


Voorgesteld wordt om de presidiumvergadering van 19 december 2017 te verplaatsen in
verband met de geplande kerstviering. Afgesproken wordt dat de opstelling van de
commissieagenda’s in beginsel digitaal zal geschieden.



Mevrouw Van der Zanden vraagt om nadere informatie ten aanzien van het
aanbestedingsproces naar aanleiding van het collegebesluit over de transformatie
jeugdzorg: versterking eerstelijnsaanbod in samenwerking met de huisartsen. Deze
vraag zal schriftelijk worden beantwoord.

Actielijst
Nr.

Datum

Onderwerp

Actie

Uitvoering

1.

25-10-

Deskundigheidsbevordering

Een plan wordt opgesteld.

Burgemeest

16

raadsleden

In de begroting 2018 wordt hiervoor

er/Griffier

18-5-17

extra budget voorgesteld.
In behandeling

2.

3.

25-10-

Betrekken van inwoners bij de

Initiatieven ontplooien.

Burgemeest

16

lokale politiek

In behandeling

er/Griffier

21-3-17

Aanbevelingen

De aanbevelingen van de

Burgemeest

Rekenkamercommissie nav

Rekenkamercommissie in het rapport

er/Griffier

onderzoek collegeprogramma

onderzoek collegeprogramma 2014 –
2018 worden nader uitgewerkt door
zowel het college als de raad zelf. Na
de raadsverkiezingen van maart
2018 wordt hieraan een thematische
bijeenkomst gewijd. Er wordt een
startnotitie opgesteld over de
verschillende instrumenten die de
raad tot zijn beschikking heeft en
een aantal modellen die bij
verschillende gemeenten in dit kader
worden gehanteerd. In behandeling

4.

26-9-17

Kennismaking met trainees

Het verzoek wordt overgebracht naar

Griffier

het college

2/3

5.

26-9-17

Raadsvisitatie Mariahout

Gevraagd wordt om een breed

Griffer

georiënteerd programma
6.

24-10-

Overzicht kosten viering 20 jaar

Het financieel overzicht volgt op

17

Laarbeek

korte termijn.

Griffier

3/3

