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Afsprakenlijst van de vergadering van het presidium 31 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 J.H. Strijbosch

lid

de heer B.H.M. Swinkels

lid

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

1.

griffier

Opening.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2.

Afsprakenlijst presidium 24-10-2017.

De afsprakenlijst wordt vastgesteld.
3.

Vaststelling agenda van de commissieagenda’s van 14, 15 en 16 november 2017.

Commissie Sociaal Domein.
De volgende onderwerpen worden aan de agenda toegevoegd:
-

Voorstel tot vaststelling van de WMO verordening 2018;

-

Conceptprogramma BMS 2018;

-

Notitie Gebundelde Uitkering 2017’ over de maatregelen die zijn of worden genomen om
tot een eventueel tekortreductie te komen van de BUIG-uitgaven.

Commissie Ruimtelijk Domein
Het volgende onderwerp wordt aan de agenda toegevoegd:
-

Voorstel tot vaststelling van het beleidsplan ‘Licht in de openbare ruimte 2018’.

Voor het agendapunt ‘Presentatie over afvaltarieven’ zullen alle raadsleden worden uitgenodigd.
Commissie Algemene Zaken.
Het volgende onderwerp wordt aan de agenda toegevoegd:
-

Bespreking opzet commissievergaderingen.

Mevrouw Van der Zanden vraagt aandacht voor de onderwerpen op de toezeggingenlijst waarbij
wordt aangegeven dat er nog dit jaar in de commissies op wordt terug gekomen. Zij wijst erop
dat de komende commissieronde de laatste is van dit jaar. Bekeken wordt welke onderwerpen
van de toezeggingenlijst in de komende commissievergaderingen aan de orde kunnen worden
gesteld.
4. Vergaderschema 2018.
Omdat er vanuit de organisatie een aantal opmerkingen zijn geplaatst bij het
conceptvergaderschema die nader bekeken dienen te worden, besluit het presidium om het
vergaderschema aan te houden en in de volgende vergadering te behandelen.

5.

Wat verder ter tafel komt.

Geen van de leden wenst hiervan gebruik te maken.

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-

Overzicht kosten viering 20 jaar

Het financieel overzicht volgt op

17

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
worden afgeweken.
9.

24-10-

Overzicht van alle

Het overzicht wordt beperkt tot een

Griffier

2/3

17

grondbezittingen van de

overzicht van gronden die als

gemeente

potentiële bouwlocaties zijn
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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