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Verslag van de vergadering van het presidium, gehouden op 18 december 2018 in het
gemeentehuis.
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de heer H.M.M. van Bree

lid
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lid

de heer B.M. Straatman

lid

de heer J.H. Strijbosch

lid

de heer F.P.A.C. van Zeeland

plv. lid

de heer M.L.M. van Heijnsbergen

griffier

Afwezig:
de heer J.C.M. Verschuren
1.

lid

Opening.

De voorzitter opent de vergadering.
2.

Afsprakenlijst presidium 19 november 2018.

De afsprakenlijst wordt vastgesteld.
Het presidium stemt ermee in dat externe hulp wordt ingeschakeld om de raad te begeleiden bij
de voorbereiding van de kadernota. Gevraagd wordt om een opzet en deze ter beoordeling voor
te leggen aan het presidium.
Vanuit de commissie sociaal domein is de wens geuit om nader kennis te maken met de mensen
en materie van het sociaal domein. Er wordt gezocht naar een geschikte datum.
De suggestie wordt gedaan om na afloop van elke commissievergadering de mogelijkheid te
bieden om in een informele sfeer aandacht te besteden aan een onderwerp uit het sociaal
domein. Verder kunnen de commissieleden worden geholpen door informatie te verstrekken
over de processen, tips ten aanzien van welke documenten belangrijk zijn in het kader van de
voorbereiding of om in kennis bij te blijven, hoe men grip kan krijgen op bepaalde onderwerpen
en aan welke knoppen men daarbij kan draaien.
Naar aanleiding van de vraag om te inventariseren t.a.v. welke onderwerpen behoefte bestaat
aan nadere informatie in de loop van deze bestuursperiode worden al vast de volgende
onderwerpen genoemd:
-

‘waar staat je gemeente’ tav sociaal domein (uitleg door deskundigen);

-

Verduidelijking Omgevingswet

-

Energietransitie en wat betekent de gewenste co2 reductie voor ons;

-

Intergemeentelijke besluitvorming (waar liggen de keuzemogelijkheden waarop gestuurd
kan worden, met name t.a.v. het sociaal domein).

De voorzitter merkt op dat de behandeling van het nieuwe beleidsplan sociaal domein wat meer
voorbereiding vergt en in de volgende vergadercyclus aan de orde gaat komen. Dat sluit mooi
aan bij de wensen van de raad om nadere informatie over dit werkterrein.
Opgemerkt wordt dat het gewenst is om ook de rol van Stichting Vierbinden in het sociaal
domein hierin mee te nemen.

3.

Evaluatie raadsvergadering 6 december 2018.

De vergadering is in een goede sfeer en in goed samenspel met het college verlopen.
Verder geen bijzonderheden.
4.

Vaststelling agenda’s commissievergaderingen 8, 9 en 10 januari 2019.

Commissie Sociaal Domein.
Met de conceptagenda wordt ingestemd, met dien verstande dat:
-

Het rapport van de inspectie van het onderwijs over een onderzoek naar vve en
kinderopvang als ingekomen stuk op de agenda wordt gezet.

-

De verschillende presentaties die aangekondigd zijn worden beperkt in tijd. Presentaties
mogen maximaal een kwartier duren, waarbij vragen worden opgespaard tot het eind
van de presentatie.

Commissie Ruimtelijk Domein.
Het presidium stemt ermee in dat het onderwerp ‘erfgoedbeleid’ voortaan in de commissie
Ruimtelijk Domein wordt behandeld in plaats van Sociaal Domein.
Met de conceptagenda wordt ingestemd, met dien verstande dat aan de agenda worden
toegevoegd:
-

Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de actualisatie van het
erfgoedbeleid (incl. presentatie over de stand van zaken);

-

Evaluatie (intrekken) nota openplekkenbeleid en bebouwing hoekpercelen (op een later
moment wil het college met de commissie in discussie over kaders voor een nieuw en
breder beleid). De relatie met de Omgevingswet wil men graag betrokken zien.

-

Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht (ROK) van de Odzob. Voor de behandeling
van dit agendapunt worden ook de leden van de commissie Algemene Zaken
uitgenodigd.

Naar aanleiding van het agendapunt Nota van Zienswijzen en besluit tot vaststelling van het
Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel-Asten (PIP), wat ter kennisname op de agenda staat,
geeft de voorzitter aan dat het college de raad zal voorstellen om tegen het besluit tot
vaststelling van het PIP in beroep te gaan. Dit kan alleen bij raadsbesluit en dient uiterlijk 28
januari 2019 binnen te zijn. In verband daarmee wordt besloten een extra raadsvergadering in
te plannen op maandag 21 januari 2019 (19.30 uur), voor de behandeling van dit voorstel.
Commissie Algemene Zaken.
Met de conceptagenda wordt ingestemd, met dien verstande dat:
-

Het onderwerp zienswijze nieuw samenwerkingsakkoord 2019-2022 en nieuw
werkprogramma 2019 MRE van de agenda wordt afgevoerd omdat dit nog niet gereed is.
Het onderwerp zal worden geagendeerd voor de volgende vergadercyclus.

-

Ten aanzien van het onderwerp plan van aanpak evaluatie ondernemersfonds merkt de
voorzitter op dat het college besloten heeft om een brief te sturen aan het bestuur van
het ondernemersfonds, waarin gevraagd wordt om tegemoet te komen aan de wens van
de raad (aangenomen motie) om in het kader van de evaluatie een breed
draagvlakonderzoek te houden. Daarbij kan de suggestie worden gedaan om
voorafgaand aan de commissievergadering met een aangepast plan van aanpak te
komen. Het bestuur van het ondernemersfonds zal worden uitgenodigd voor de
commissievergadering.
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5. Wat verder ter tafel komt.
-

Gebruik apparatuur in de leeskamer (computer en printer). Het presidium stemt ermee
in dat de apparatuur wordt verwijderd omdat deze toch niet of nauwelijks gebruikt
wordt.

-

Afgesproken wordt dat de commissie Ruimtelijk Domein bij de stand van zaken
bereikbaarheid wordt bijgepraat over het besluit van de MRE tot vaststelling van de
studie bundelroutes.

-

Afgesproken wordt dat de commissie Ruimtelijk Domein door de portefeuillehouder
wordt bijgepraat over de stand van zaken ten aanzien van het traject pijpleiding
gevaarlijke stoffen (o.a. processen en tracé). De voorzitter merkt in dit verband op dat
het college de actiegroep heeft uitgenodigd om een en ander toe te lichten.

-

De stukken van de begroting van Platoo zijn vandaag binnen gekomen. De raad krijgt 6
weken de gelegenheid om te reageren. Afgesproken wordt dat de stukken intern worden
bekeken en dat de portefeuillehouder in de vergadering van de commissie Sociaal
Domein van 8 januari aanstaande hierop terug zal komen.
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

Organiseren voor

over grondexploitatie /

raadsleden kort

planeconomie

voor behandeling

Griffier

grondnota 2019
3

22-10-18

Kennisvergaring raads- en

Inventariseren

commissieleden t.a.v. majeure

t.a.v. welke

onderwerpen

onderwerpen

Fractievoorzitters

behoefte bestaat en
faciliteren in deze
bestuursperiode
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