Z - 17030121
INT - 1721170

Afsprakenlijst van de vergadering van het presidium 24 oktober 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 B.H.M. Swinkels

lid

mevrouw M.A.H. van der Zanden-Swinkels lid
mevrouw M. Meertens

gemeentesecretaris

de heer R. van Heijnsbergen

griffier

Afwezig:
de heer J.H. Strijbosch
1.

lid

Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De heer Strijbosch is verhinderd.
2.

Afsprakenlijst presidium 26-9-2017.

De afsprakenlijst wordt vastgesteld.
De afspraken 4,5, 6, 9, 10 en 11 zijn afgewerkt en kunnen van de actielijst worden afgevoerd.
3.

Agenda raad 9 november 2017.

De conceptagenda wordt vastgesteld.
De antwoorden op de gestelde vragen bij de behandeling van de grondnota zullen tijdig (voor de
achterbanbespreking) bij de stukken worden geplaatst.
Partijen in het presidium spreken hun voorkeur uit voor het stellen van schriftelijke vragen over
de begroting i.p.v. een informatiebijeenkomst. Afgesproken wordt dat de schriftelijke vragen
uiterlijk maandag 30 oktober a.s. worden ingediend en dat men uiterlijk vrijdag 3 november a.s.
de antwoorden ontvangt.
Wat de behandeling van de begroting in de raadsvergadering betreft wordt afgesproken dat
partijen in de 1e instantie een inleidend betoog houden van maximaal 10 minuten, waarin men
de speerpunten benoemt en eventuele vragen kan stellen. In de 2e instantie volgt het onderlinge
debat in de raad.
4.

Aanlevering vergaderstukken commissie en raad.

Afgesproken wordt dat de vergaderstukken uiterlijk in de week van de agendavaststelling door
het presidium worden aangeleverd bij de griffie. Indien de stukken niet tijdig zijn aangeleverd
schuift het desbetreffende onderwerp door naar de volgende vergadercyclus. In
uitzonderingsgevallen kan, mits goed onderbouwd, van deze afspraak worden afgeweken.
5.

Evaluatie raadsvergadering 12 oktober 2017.

Afgesproken wordt dat bij de te bespreken onderwerpen het woord bij toerbeurt wordt
toegekend aan partijen die hierover het woord willen voeren.

Aandacht wordt gevraagd voor de afspraak dat onderwerpen die als hamerstuk op de agenda
zijn geplaatst in beginsel ook als hamerstuk moeten worden behandeld. Afwijken van deze
afspraak is mogelijk ingeval van nieuwe feiten of omstandigheden sinds de behandeling in de
commissie en vindt dus bij uitzondering plaats.
De vergadering is verder prima verlopen.
6.

Evaluatie Viering 20 jaar Laarbeek.

Er was sprake van een zeer geslaagde viering. De publieke belangstelling was boven
verwachting en er hing een goede sfeer. Een financieel overzicht van de gemaakte kosten volgt
op korte termijn.
7.

Opkomstbevordering verkiezingen.

De voorzitter schetst in het kort de planning van activiteiten in het kader van de voorbereiding
en opkomstbevordering van de gemeenteraadsverkiezingen.
Op dinsdag 13 maart 2018 zal er een verkiezingsdebat plaatsvinden met alle politieke partijen in
één van de dorpshuizen van Laarbeek. Dit debat vindt plaats onder leiding van een externe
gespreksleider. Via TipMooiLaarbeek zal bij de inwoners gepolst worden welke onderwerpen men
van belang acht in de campagne. De verkiezingsuitslag op 21 maart 2018 vindt plaats in de
raadszaal. Er zal een stemwijzer worden opgesteld die kiezers kunnen raadplegen als
ondersteuning voor het bepalen van hun stemgedrag. Vanuit de partijen is aangegeven dat hun
verkiezingsprogramma’s uiterlijk 1 februari 2018 bekend zullen zijn. Verder wordt er een nieuwe
cursus politiek actief georganiseerd, mits er voldoende aanmeldingen zijn (data voor deze
cursus: 11, 18, 25 januari en 1 februari 2018).
8.

Afspraken interviews raadsleden Radio Kontakt;

Het voorstel van Omroep Kontakt wordt overgenomen. Partijen kunnen desgewenst zelf
onderwerpen aanreiken voor de interviews, wat niet wegneemt dat er in voorkomende gevallen
ook ingespeeld wordt op de actualiteit. De griffie stelt telkens voor een half jaar een overzicht
op van data en deelnemende partijen aan de interviews en zal de betrokken partijen 10 dagen
voorafgaand aan de interviewdata een reminder sturen.
9.
-

Wat verder ter tafel komt.
Het kostenoverzicht van het raadsuitstapje in september 2017 wordt voor kennisgeving
aangenomen.

-

De regels voor herdenking van oud-bestuurders worden aangepast in die zin dat een
vermelding in de raadsvergadering plaatsvindt wanneer oud-raadsleden tenminste 2 periodes
in de raad hebben gezeten. In uitzonderingsgevallen kan hiervan worden afgeweken.

-

Het verzoek van de heer Swinkels bij de behandeling van de grondnota om een overzicht van
alle grondbezittingen van de gemeente wordt beperkt tot een overzicht van gronden die als
potentiële bouwlocaties zijn aangekocht. Verder zal een overzicht worden verstrekt van alle
pachtgronden van de gemeente.

-

Op donderdag 14 december 2017 zal er een bijzondere raadsvergadering plaatsvinden ter
viering van het 25 jarig raadslidmaatschap van de heer F. Biemans.
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-

Mevrouw Van der Zanden vraagt aandacht voor een tijdige beantwoording van verzoeken van
raadsleden om toezending van stukken.

-

Afgesproken wordt dat de begroting voortaan eerst aan de gemeenteraad wordt verstrekt en
pas daarna aan de pers.

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. In
het najaar 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
5.

26-9-17

Raadsvisitatie Mariahout

Gevraagd wordt om een breed

Griffer

georiënteerd programma
6.

24-10-

Gestelde vragen bij de

De antwoorden zullen tijdig (voor de

17

behandeling van de grondnota

achterbanbespreking) bij de stukken

Griffier

worden geplaatst.
7.
8.

24-10-

Een van de gemaakte kosten bij

Het financieel overzicht volgt op

17

de viering van 20 jaar Laarbeek

korte termijn.

24-10-

Regels voor herdenking van oud-

De regels voor herdenking van oud-

17

bestuurders die zijn overleden

bestuurders worden aangepast in die

Griffier
Griffier

zin dat een vermelding in de
raadsvergadering plaatsvindt
wanneer oud-raadsleden tenminste 2
periodes in de raad hebben gezeten.
In uitzonderingsgevallen kan hiervan
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worden afgeweken.
9.

24-10-

Overzicht van alle

Het overzicht wordt beperkt tot een

17

grondbezittingen van de

overzicht van gronden die als

gemeente

potentiële bouwlocaties zijn

Griffier

aangekocht. Verder zal een overzicht
worden verstrekt van alle
pachtgronden van de gemeente.
10.

24-1017

Bijzondere raadsvergadering

Op donderdag 14 december 2017 zal

Burgemeest

er een bijzondere raadsvergadering

er/Griffier

plaatsvinden ter viering van het 25
jarig raadslidmaatschap van de heer
F. Biemans.
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