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Verslag van de vergadering van het Presidium, gehouden op 4 februari 2020 in het
gemeentehuis.
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1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering. De heer Van der Heijden is afwezig.
2. 14 januari 2020.
Naar aanleiding van de afsprakenlijst geeft de heer Tijssen aan dat de heer T. Brouwers tot aan
de zomer aan blijft als voorzitter van de commissie Ruimtelijk Domein. Wanneer de
vergaderstructuur wordt gewijzigd wordt de situatie opnieuw bekeken.
Wat de afhandeling van de brief van Wise over de Belgische kerncentrales betreft merkt de
voorzitter op dat de aangeschreven gemeenten extra tijd hebben gekregen om te reageren.
Aangegeven wordt dat de oproep aan de Belgische politiek om vast te houden aan de eerder
besluitvorming over de sluiting van de Belgische kerncentrales wordt gesteund en kan worden
afgedaan door het college.
De afsprakenlijst wordt conform het concept vastgesteld.
3. Vaststelling conceptagenda van de raadscommissies van 18, 19 en 20 februari
2020.
Commissie Sociaal Domein:
De volgende onderwerpen worden aan de agenda toegevoegd:
-

Voorstel tot vaststelling zienswijze 1e begrotingswijziging begroting 2020 GGD BrabantZuidoost

-

Voorstel tot vaststelling zienswijze kadernota 2021 GGD

-

Voorstel tot vaststelling zienswijze herstelbegroting Senzer 2020.

-

Voorstel tot vaststelling Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet 2015 gemeente
Laarbeek 2020.

-

Voorstel tot vaststelling Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2020

-

Toelichting accommodatie O en U

Commissie Ruimtelijk Domein:
Het onderwerp ‘Bespreken seniorenhuisvesting’ wordt van de agenda afgevoerd. Gepleit wordt
voor een brede discussie over huisvesting. Een goede voorbereiding daarvan is belangrijk. Een
vraag die in dat kader wordt opgeworpen is: Wat is de stand van zaken met betrekking tot het
realiseren van de uitgangspunten in de woonvisie? Is bijsturing nodig?
Het onderwerp wordt voor een latere vergadering geagendeerd.
De volgende onderwerpen worden aan de agenda toegevoegd:
-

Voorstel tot vaststelling van het onderhoudsprogramma wegen 2020

-

Voorstel tot vaststelling van het onderhoudsprogramma riolering 2020

Het onderwerp stand van zaken bouwplannen wordt eens per kwartaal geagendeerd. Onder de
nieuwe vergaderstructuur wordt de frequentie opnieuw bekeken.
Commissie Algemene Zaken:
De volgende onderwerpen worden aan de agenda toegevoegd:
-

Voorstel tot vaststelling van de verordening duurzaamheidsleningen

-

Voorstel tot vaststelling zienswijze Kadernota 2021 BSOB

-

Brief Provincie d.d. 16 december 2019 inzake begroting 2020 wordt geplaatst bij de
ingekomen stukken.

Opgemerkt wordt dat het presidium bij de vaststelling van de agenda’s vaak verrast wordt met
onderwerpen die op het laatste moment aan de agenda worden toegevoegd. Ruggespraak
daarover met de achterban is dan niet mogelijk. Dat is onwenselijk. Het gaat over het algemeen
om onderwerpen die in de organisatie al langer bekend zijn en daarom ook meegenomen
kunnen worden bij de opstelling van de concept agenda’s. Het presidium kan zich dan beter
voorbereiden op de samenstelling van de agenda’s. Afgesproken wordt dat de onderwerpen die
nog in de “pijplijn” zitten voortaan meegenomen worden bij de opstelling van de concept
agenda’s. Verder wordt nogmaals aandacht gevraagd voor een tijdige aanlevering van de
stukken bij geagendeerde onderwerpen. Wanneer de stukken in dezelfde week niet geplaatst
kunnen worden gaat het agendapunt in beginsel van de agenda af omdat er anders te weinig
tijd beschikbaar is voor een goede voorbereiding. Met de organisatie zullen hierover nadere
procesafspraken worden gemaakt.
4. Evaluatie raadsvergadering 30 januari 2020.
Ondanks het feit dat er sprake was van een onverwachte situatie is de vergadering al met al
toch goed verlopen. De leden van het presidium hebben, gelet op de ontstane situatie, begrip en
waardering voor de wijze waarop de vergadering is geleid.
5. Bespreking opzet onderzoek indirecte subsidies.
De heer Van den Burgt geeft aan dat met de opzet van het onderzoek is getracht om een en
ander zo concreet mogelijk te maken. Vanuit het presidium wordt aangegeven dat met deze
opzet de lading wordt gedekt. Gevraagd wordt om bij de uitwerking in het te presenteren
overzicht ook de directe subsidies te vermelden bij de verschillende subsidieontvangers. Tevens

2/4

wordt gevraagd om de gegevens aan te leveren in Excel, zodat men er makkelijker mee kan
werken.
De resultaten van het onderzoek zullen ruim voor de kadernota worden aangeleverd.
Het onderzoek wordt niet door de rekenkamercommissie uitgevoerd maar door de organisatie
zelf.
6. Bespreking concept raadsvoorstel aanpassing vergaderstructuur
Het presidium stemt in met opzet van de vergaderstructuur en stelt voor om deze opiniërend
voor te leggen aan de commissie Algemene Zaken, waarvoor ook de overige leden van de raad
nadrukkelijk worden uitgenodigd.
7. Wat verder ter tafel komt.
-

Op 13 februari staat een thematische raadsbijeenkomst gepland over de Omgevingswet.
Aansluitend wordt een officiële raadsvergadering uitgeschreven die besloten van aard zal
zijn.

-

Het presidium stemt ermee in dat de leeskamer overdag ingepland kan worden voor
vergaderingen van de ambtelijke organisatie. In de praktijk wordt de leeskamer namelijk niet
tot nauwelijks door de raadsleden gebruikt. Mocht zich de situatie voordoen dat een raadslid
overdag niet terecht kan omdat de leeskamer in gebruik is als vergaderruimte, dan kan
contact worden opgenomen met de griffie zodat die per direct een alternatieve ruimte gaat
regelen.

-

Afgesproken wordt dat de afhandeling van ingekomen stukken zichtbaar wordt gemonitord
door de griffie. Nagegaan wordt of ingekomen brieven ook een ontvangstbevestiging
ontvangen.

-

Het presidium vindt het van belang dat er een goede onderlinge afstemming is tussen de
vertegenwoordigers van de raad in de klankbordgroep Peelgemeenten. Verder is het gewenst
dat de kennelijke discussie over het voortbestaan en de rol van de Klankbordgroep
Peelgemeenten vooraf wordt besproken in de commissie Sociaal Domein. De eerst komende
vergadering van de klankbordgroep staat gepland voor 23 maart 2020.

-

Tot slot vindt er een korte discussie plaats over de impact van berichtgeving op social media.
Gewezen wordt op het belang van zorgvuldige berichtgeving en de voorbeeldfunctie die
raadsleden hierin hebben.
Actielijst:
Nr.

Datum

Onderwerp

Actie

Uitvoering

1

25-10-

Deskundigheidsbevordering

Proces bestuurlijke

Burg/Griffier

16

raadsleden.

vernieuwing is

Aanbevelingen

gaande en er komen

18-5-17

rekenkamercommissie n.a.v.

nog nadere

21-3-17

onderzoek collegeprogramma.

voorstellen.

Werkwijze m.b.t. Gem
22-5-18

regelingen

22-5-18

Herbezinning
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bestuursstructuur, reglement
van orde en verordening
28-8-18

commissies.
Voorbereiding vergaderingen
raadstafel 21 MRE

2.

4-6-19

Thema-avond verbeteren

Inplannen 2020

Griffier

Nieuwe vergaderstructuur,

Invoering na het

Griffier

mits akkoord door de raad

zomerreces van

democratisch proces
3.

5-11-19

2020; opstellen
communicatieplan;
Het voorstel wordt
opiniërend voorgelegd aan de
commissie AZ,
waarvoor ook de
overige raadsleden
worden uitgenodigd.
4.

4-2-20

Afhandeling ingekomen

De afhandeling

stukken raad

wordt voortaan

Griffier

zichtbaar
gemonitord
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