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Verslag van de vergadering van het Presidium, gehouden op 14 juli 2020 in het gemeentehuis.

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

voorzitter

de heer H.M.M. van Bree

lid

de heer J. Brouwers

plv. lid

de heer M. van der Heijden

lid

de heer J.H. Strijbosch

lid

de heer M.H.A. Tijssen

lid

de heer M.L.M. van Heijnsbergen

griffier

mevrouw J.W.M. van de Ven

secretaris

Afwezig:
de heer J.C.M. Verschuren

1.

lid

Opening.

De voorzitter opent de vergadering en meldt de afwezigheid van de heer Verschuren. Deze
wordt vervangen door de heer J. Brouwers.
2.

Afsprakenlijst 23 juni 2020.

Ten aanzien van de afstemming van het budget van de rekenkamercommissie zullen de
verschillende fracties hun achterban raadplegen. De voorzitter geeft aan dat het college een
eigen onafhankelijke evaluatie van de samenwerking met de gemeente Gemert-Bakel ter hand
heeft genomen. De uitkomsten hiervan worden kort na de zomer verwacht.
3.

Vaststelling concept agenda van de raadsvergadering van 27 augustus 2020.

Aan de conceptagenda wordt op voorstel van de fractie van de PvdA, een voorstel tot
aanpassing van de bezetting van de commissies toegevoegd. De agenda wordt vervolgens
dienovereenkomstig vastgesteld.
4.

Evaluatie raadsvergaderingen 25 juni en 2 juli 2020 en commissievergaderingen
van 7, 8 en 9 juli 2020.

Ten aanzien van de vergadering van de commissie Algemene Zaken wordt opgemerkt dat de
stukken over de jaarrekening 2019 van het Ondernemersfonds erg laat zijn aangeleverd. De
jaarstukken zelf zijn bij de leden van het presidium niet bekend. De toelichting van de voorzitter
van het Ondernemersfonds was erg kort. Mede doordat men onbekend was met de
achterliggende stukken zijn er geen vragen gesteld, terwijl die er misschien wel zijn.
Afgesproken wordt om de jaarrekening op te vragen en de voorzitter van het Ondernemersfonds
te verzoeken deze alsnog nader toe te lichten in de volgende vergadering van de commissie
Algemene Zaken.
De behandeling van de kadernota is goed verlopen. Er is voldoende ruimte geweest voor debat.
Over de lengte van de gehouden beschouwingen wordt verschillende gedacht.

5.

Wat verder ter tafel komt.


De directeur van de BSOB wordt uitgenodigd voor een presentatie in de commissie
Algemene Zaken in het najaar. Met het presidium wordt nog afgestemd wanneer dat het
beste uitkomt.



Raadsvisitatie Beek en Donk 8 september. De fractievoorzitters denken na over
onderwerpen die men aan de orde gesteld wil zien.



Gekeken wordt naar een geschikt moment (mogelijk in oktober) voor een toelichting
door de accountant op de jaarrekeningstukken, gecombineerd met een toelichting vanuit
de organisatie op het Lias systeem en de P&C cyclus. Wanneer deze bijeenkomst voor de
raad wordt gestreamd, kan ook de achterban worden geïnformeerd.



Naar aanleiding van enkele verzoeken van raadsleden om informatie wordt opgemerkt
dat dit soms, vanwege de hoeveelheid opgevraagde gegevens, wat langere tijd in beslag
kan nemen. Het helpt als verzoeken om informatie tijdig worden ingediend. Daarnaast
kan het zo zijn dat bepaalde opgevraagde stukken, vanwege het vertrouwelijke karakter
daarvan, ter inzage worden gelegd bij de griffie. Wat niet ter discussie staat is dat
raadsleden in beginsel recht hebben op alle informatie.

Actielijst:
Nr.

Datum

1

Onderwerp

Actie

Uitvoering

Deskundigheidsbevordering

Hiervoor zullen nadere

Burg/Griffier

raadsleden.

voorstellen zodra de
omstandigheden dat
toelaten. Onderzocht
wordt wat er intussen
langs digitale weg al kan
worden aangeboden.

2.

Werkwijze m.b.t.

Hieraan zal een

Gemeenschappelijke regelingen

themabijeenkomst

Burg/Griffier

worden gewijd, wanneer
de omstandigheden dat
toelaten.
3.

4-6-19

Thema-avond verbeteren

Inplannen 2e helft 2020

Griffier

Nieuwe vergaderstructuur, en

Het overleg wordt na het

Griffier

daarmee samenhangende

zomerreces weer

aanpassing reglement van orde

opgestart.

democratisch
proces/participatie
4.

5-11-19

en verordening commissies.
5.

9-6-20

Budget rekenkamercommissie

Partijen bespreken met

Fractievoorzitters

hun achterban het in te
nemen standpunt.
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6.

14-7-20

Deskundigheidsbevordering

Een bijeenkomst wordt

raadsleden op financieel gebied

ingepland waar
accountant en
organisatie een
toelichting geven op de
stukken uit de P&C
cyclus.

7.

14-7-20

Raadsvisitatie Beek en Donk 8

Nagedacht wordt over

september 2020

onderwerpen die men wil

Fractievoorzitters

bespreken.

3/3

