Verslag overleg agendacommissie 18 november 2021, 19:30 uur
Aanwezig:
-

M. van der Aalsvoort (HIER) (voorzitter)
J. van Gerwen (CDA)
W. Wagenaars (VVD)
R. Merks (SP)
L. van Voorst (Hart)
S. Oegema (PvdA)
M. van Rozendaal (D66)
P. Verkuijlen (Gemeentebelang Meierijstad)
T. van Zutphen (Lijst Blanco)
Burgemeester K. van Rooij
Griffier E. Franken

Afwezig:
-

R. Verhagen (CDA) (voorzitter)
P. Timmers (Lokaal Meierijstad)

1. Opening en mededelingen
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en geeft de afmeldingen door. Er zijn verder geen
mededelingen.
2. Vaststelling verslag vergadering 7 oktober 2021
Het verslag wordt conform concept vastgesteld.
3. Wijze van vergaderen
Gelet op de nieuwe Corona maatregelen bespreekt de agendacommissie hoe ze wil
vergaderen de komende periode. Er wordt besloten om de beeldvormende avonden hybride
te laten verlopen. Dat betekent dat deelnemers kunnen kiezen of ze fysiek of digitaal aan de
vergadering willen deelnemen. Deze twee vergaderingen zullen als test dienen voor het
eventueel hybride verlopen van de commissies. Na de beeldvormende avonden zal via de
agendacommissie app worden gekeken of hybride verloop van de commissies een haalbare
optie is. Indien hybride vergaderen ten koste gaat van het debat in de commissie, zal de
commissie fysiek verlopen. De raadsvergadering zal in ieder geval fysiek worden gehouden
omdat een hybride raadsvergadering wettelijk niet mogelijk is.
4. Bestuurlijke planning
De agendacommissie is akkoord met de bestuurlijke planning.
5. Voorlopige agenda raadsvergadering 16 december 2021
De agendacommissie benoemt de volgende punten als hamerstuk voor de komende
raadscyclus:
Agendapunt 9: “Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Sint-Oedenrode, herziening
Schietbergweg 6-8a”
Agendapunt 12:“Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Landelijk gebied, herziening
Hermalen 7 Schijndel”
Agendapunt 13:”Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Veghel, herziening
Goordonksedijk 15”
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Agendapunt 14: “Vaststelling belastingverordeningen Meierijstad 2022”.
Agendapunt 15: “Beschikbaarstelling krediet voor aanschaf belcellen in gemeentehuis
Veghel”.
De agendacommissie constateert dat de agenda van de komende raad en de commissies
veel te vol is. Er wordt besloten om een extra raadscyclus in januari in te plannen. Voorstellen
die nu bespreekstuk zijn en doorgeschoven kunnen worden, zullen naar januari worden
verplaatst. Het gaat dan met name om agendapunten van de commissie REB. In de huidige
cyclus zou dat betekenen dat er op 1 en 2 december een commissie REB en M&M wordt
gehouden. In januari zal dan een commissie REB worden gehouden gevolgd door een
raadsvergadering. Op basis van de genoemde bespreekpunten en de inschatting van de
burgemeester welke punten doorgeschoven kunnen worden, maakt de griffier een voorstel dat
op 19 november aan de agendacommissie wordt gestuurd.
Mevrouw Wagenaars zegt dat de VVD een burgercommissielid wil laten beëdigen in de raad
van december. De griffie zal hiertoe een voorstel aan de raad van 16 december toevoegen.
6. Voorlopige agenda commissies 1, 2 en 7 december 2021
De commissie van 7 december wordt geschrapt. De griffier maakt een voorstel voor de
invulling van 1 en 2 december en de raadscyclus van januari.
7. Lijst ingekomen stukken
De agendacommissie gaat akkoord met de lijst ingekomen stukken.
8. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen meldingen voor de rondvraag. De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de
vergadering.
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