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Verslag van de vergadering van presidium, gehouden op 14 mei 2019 in gemeentehuis.

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

voorzitter

de heer H.M.M. van Bree

lid

de heer A.M. Brouwers

plv. lid

de heer M.J.T van der Heijden

lid

de heer J.H. Strijbosch

lid

de heer J.C.M. Verschuren

lid

de heer J.N.F. van den Berg

plv.griffier

Afwezig:
de heer B.M. Straatman

lid

de heer M.L.M. van Heijnsbergen

griffier

1.

Opening.

De heer Straatman heeft zich afgemeld. Hij wordt vervangen door de heer Brouwers.
2. Afsprakenlijst presidium 30 april 2019.
In de kop van het verslag is abusievelijk de datum opgenomen van 1 mei 2019. Dit moet zijn 30
april 2019.
Onder punt 1 opening wordt abusievelijk vermeld de heer van der Meijden. Dit moet zijn de
heer Van der Heijden.
Opgemerkt wordt dat onder punt 6 vijfde aandachtstreepje de uitnodigingen volgens
afspraak alleen naar de fractievoorzitters worden gestuurd. De fractievoorzitters zijn
verantwoordelijk voor het doorsturen van de stukken naar de achterban.
Er wordt gesteld dat eerder is gevraagd en ook al een keer zo is uitgevoerd om de
vergaderstukken ook meteen rechtstreeks naar de secretariaten te sturen. Dit zal worden
meegenomen.
De afsprakenlijst wordt, met inachtneming voor het voornoemde, vervolgens vastgesteld.

3. Vaststelling conceptagenda’s commissievergaderingen van 28 en 29 mei 2019.
Commissie Sociaal Domein.
De agenda van de commissie SD is akkoord.
Commissies Ruimtelijk Domein en Algemene Zaken.
De vergaderingen van de commissie RD en AZ op 29 mei worden samengevoegd.
Commissie Ruimtelijk Domein.
Van de agenda van de commissie RD worden alleen de volgende punten behandeld:

- Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Leekbusweg 5, Beek en Donk en
- Voorstel tot vaststelling van de integrale visie voor ’t Gulden Land.
De overige agendapunten komen te vervallen.
Commissie Algemene Zaken.
Aan de agenda commissie AZ wordt toegevoegd:
- Financiële verordenng en spelregels (presentatie)
- Nota waardering en afschrijving reserves en voorzieningen (presentatie).

Gevraagd wordt of de stukken en verslag morgen kunnen worden verzonden.

4. Wat verder ter tafel komt.
-

De datum voor de raadsvisitatie aan Aarle-Rixtel wordt vastgelegd op 17 september a.s.

-

De thematische raadsvergadering op 23 mei a.s. staat in het teken van de Kadernota.

-

Er wordt gevraagd om eventuele wensen (items die men graag besproken wil hebben) voor
de kennismaking met de nieuwe accountant uiterlijk morgen door te geven aan de griffier.

Actielijst:
Nr.

Datum

Onderwerp

Actie

Uitvoering

1

25-10-16

Deskundigheidsbevordering

Proces bestuurlijke

Burg/Griffier

raadsleden.

vernieuwing is

18-5-17

Aanbevelingen

gaande en er

21-3-17

rekenkamercommissie n.a.v.

komen nog nadere

onderzoek collegeprogramma.

voorstellen.

22-5-18

Werkwijze m.b.t. Gem

22-5-18

regelingen
Herbezinning
bestuursstructuur, reglement

28-8-18

van orde en verordening
commissies.
Voorbereiding vergaderingen
raadstafel 21 MRE

2

22-10-18

korte cursus op hoofdlijnen

Wordt gepland voor

5-2-19

over grondexploitatie /

de thematische

planeconomie

raadsbijeenkomst

Griffier

van 26 september
2019
3.

15-1-19

Actieve betrokkenheid raad bij

Onder leiding van

Burg/Griffier/

5-2-19

voorbereiding kadernota

Marije van den

Secretaris
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Berg wordt de raad
in een drietal
bijeenkomsten
meegenomen (26
februari, 2 april en
23 mei)
4.

5-2-19

Reflectie commissie op

Voorzien van

werkgeverschap jeugdzorg

achtergrondinfo

Griffier

(financiën, kengetallen beweegredenen Deurne en
Gemert-Bakel) en
dan agenderen
voor commissie SD
5.

1-4-19

Verzoek Cendra belang

Opnemen in

ondersteuning tienerwerk

programma

Burg/Griffier

raadsvisitatie AarleRixtel najaar 2019
6.

1-4-19

Wensen kennismaking nieuwe

Eventuele wensen

accountant september 2019

worden voor 15 mei

fractievoorzitters

2019 doorgegeven
aan de griffie
7

30-4-19

Raadsvisitatie Aarle-Rixtel

Een datum voor de

Griffier

raadsvisitatie in het
najaar wordt
ingepland
8.

30-4-19

Toegang gemeentehuis tijdens

Een oplossing

vergaderingen presidium

wordt gezocht om

Griffier

bezoekers van de
vergadering
toegang te
verlenen.
9.

14-5-19

Verzenden vergaderstukken

Wordt

ook naar secretariaten

meegenomen

Griffier

3/3

