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Afsprakenlijst van de vergadering van het presidium 26 april 2016.
Aanwezig:
de heer H.P.T.M. Willems

voorzitter

de heer H.M.M. van Bree

plv. lid

de heer M.J.T. van der Heijden

lid

mevrouw M.C. Slaets-Sonneveldt

lid

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

griffier

de heer T. Brouwers

raadslid

Afwezig:
de heer J.H. Strijbosch

lid

de heer B.H.M. Swinkels

lid

1.

Opening

De voorzitter meldt de afwezigheid van de heren Strijbosch en Swinkels. De heer Swinkels
wordt vervangen door de heer Van Bree.
2.

Vaststelling van de commissieagenda’s van 10, 11 en 12 mei 2016.

Commissie Sociaal Domein:
Met de concept agenda wordt ingestemd.
Commissie Ruimtelijk Domein:
Mevrouw Van der Zanden vraagt om de brief van Zorg om het Dorp Mariahout over parkeren in
woonstraten op de agenda te plaatsen.
De voorzitter merkt op dat het college zich op dit moment beraad op de verkeersregels in de
Algemene Plaatselijke Verordening in relatie tot de landelijke regelgeving in de
Wegenverkeerswetgeving. Een inventarisatie van knelpunten wordt opgesteld waarna het
college een standpunt zal innemen. Gelet hierop zal hij nagaan in hoeverre het zin heeft om dit
onderwerp nu al op de agenda te plaatsen.
De agenda wordt vervolgens conform het concept vastgesteld.
Commissie Algemene Zaken:
Mevrouw Van der Zanden vraagt om het programmaplan duurzaamheid op de agenda te
plaatsen omdat hierin kaders worden benoemd. De overige leden van het presidium voelen hier
niet voor omdat het onderwerp onlangs nog in de commissie is besproken en het nu zaak is dat
er eerst concrete stappen worden gezet.
Met de concept agenda wordt vervolgens ingestemd.
3.

Evaluatie raadsvergadering 21 april 2016.

De voorzitter geeft aan de behandeling van de beantwoording van schriftelijke vragen voortaan
strakker te sturen. Het gaat daarbij met name om het gerichter stellen van aanvullende vragen.

Democratische vernieuwing in het politieke proces.
Alle fracties hebben een vertegenwoordiger naar voren geschoven om over dit onderwerp
4.

mee te praten. Het gaat om de volgende personen:

PNL –

B. Straatman

De Werkgroep –

J. Gruijters

ABL –

R. Verschuren

CDA –

K. Segeren

PvdA –

G. Vereijken

Fractie Frans Biemans –

F. Biemans

De griffier zal op korte termijn een afspraak plannen voor een eerste bijeenkomst.
5. Fractieondersteuning
Het budget voor fractieondersteuning bedraagt voor 2016 € 2.450,-. De bijdrage bestaat uit
een vast deel van € 250,- voor elke fractie. Daarnaast ontvangt elke fractie een bedrag van
€ 50,- per raadszetel.
De fracties wordt verzocht om aan te geven of men gebruik maakt van de fractievergoeding en
zo ja, waar de vergoeding naartoe overgemaakt kan worden.
Met betrekking tot de verantwoording over de vergoeding van het afgelopen jaar wordt
afgesproken dat dit op eenvoudige wijze kan door het overleggen van facturen en een korte
omschrijving van het doel van de besteding. De stukken worden bij de griffier ingediend die ze
vervolgens aan het presidium zal voorleggen.
6. Geluidsinstallatie raadszaal
De geluidsinstallatie in de raadszaal dateert uit 2004. Op dit moment zijn er nog twee reserve
microfoons. Nieuwe reserve onderdelen zijn niet meer te bestellen. De organisatie is zich
daarom aan het oriënteren op een nieuw systeem.
Gevraagd wordt om te kijken naar de mogelijkheid van extra stopcontacten in de raadszaal. Een
oriëntatie op kosten en levertijd is goed. Vervanging is echter pas aan de orde als het nodig is.
Alvorens de mogelijkheid en wenselijkheid van video-opnames wordt besproken is het goed om
hierover vooraf overleg te plegen met Omroep Kontakt en met de dorpsraden.
De bestaande ringleiding voor slechthorenden dient gehandhaafd te blijven.
7. Ondernemersfonds.
Ingestemd wordt met een informatiebijeenkomst voor de raad over de instelling van een
ondernemersfonds, na afloop van de thematische raadsbijeenkomst van 2 juni a.s.
8.

Wat verder ter tafel komt.

De raadsexcursie vindt plaats op vrijdag 8 juli 2016. Gedacht wordt aan een bezoek van de
uitbreiding van het waterbedrijf in Lieshout.
Het raadsuitstapje kan plaatsvinden op vrijdag 16 september 2016 of vrijdag 23 september
2016. Voorgesteld wordt te wachten met een definitieve datum totdat de nieuwe burgemeester
er is. Het is inmiddels een goed gebruik dat in het jaar van de benoeming van een nieuwe
burgemeester een bezoek wordt gebracht aan de gemeente waar hij of zij vandaan komt.
De raadsvisitatie: dinsdag 11 oktober 2016. Met de dorpsraad van Beek en Donk zal contact
worden gezocht voor de invulling van het programma.
Opgemerkt wordt dat duurzaamheid een mooi thema is voor de genoemde raadsbijeenkomsten.
Tot slot wordt aandacht gevraagd voor het tijdig maken van een afspraak met Omroep Kontakt
voor de geplande interviews met raadsleden.
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