Conceptbesluiten- en afsprakenlijst raad Gemeente Reusel-De Mierden 25 september 2012.
Nummer

Onderwerp

Besluit / afspraak

Vaststelling agenda raad 25 september 2012

De agenda wordt met inbegrip van de toevoeging “verslag” gewijzigd
vastgesteld.
De verslagen en de besluiten- en afsprakenlijst worden ongewijzigd vastgesteld.
Bij de beheerderwoning sportpark Den Hoek zal tuinonderhoud plaatsvinden.
De ingekomen A-stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Ten aanzien
van de ingekomen B-stukken wordt besloten te handelen zoals daarbij is
aangegeven.
De vergadering besluit mw. A.P.C.J. Verdonschot toe te laten als raadslid.

Vaststellen verslag en besluiten- en afsprakenlijst van de
vergadering van 3 juli 2012
Mededelingen en ingekomen stukken

012-037
012-038
012-039
-

012-040

012-041

Raadsvoorstel onderzoek geloofsbrieven en toelating nieuw
raadslid A.P.C.J. Verdonschot
Beëdiging nieuw raadslid A.P.C.J. Verdonschot
Voorstel Agendacommissie tot wijziging samenstelling
commissies
Bespreking Jaarverslag en Programmarekening 2011

Raadsvoorstel tot het afgeven van een definitieve verklaring
van geen bedenkingen voor het bouwen van een
bijeenkomstgebouw (clubgebouw) met schietbaan aan
Broekkant 13 te Lage Mierde
Voorstel inzake verantwoording besteding en afrekening
budgetten fractieondersteuning en publicaties 2011
Vragenronde voor raadsleden

Actieve informatieverstrekking door het college
Mededelingen van vertegenwoordigers in (regionale)
instellingen

De vergadering besluit conform het voorstel van de Agendacommissie.
Het college zal de raad voortaan intensiever betrekken bij de
Kempensamenwerking.
College zal stukken budgetcyclus en andere beleidsdocumenten waar mogelijk
nog meer SMART gaan formuleren.
Accountant PwC wordt uitgenodigd voor de komende commissie Inwoners om
alsnog e.e.a. toe te lichten.
De vergadering besluit conform het voorstel van burgemeester en wethouders.

De vergadering besluit conform het voorstel van de Agendacommissie.
Het college zal een evaluatie houden t.a.v. het logistieke verloop rond de
Tweede Kamerverkiezingen ter formulering van verbeterpunten en een volgende
instructie aan stembureauleden zal nog nadrukkelijker plaatsvinden.
College gaat interesse bij derden na om percelen met akkerdistel te maaien en
gaat ook de situatie m.b.t. distels in gebied Kleine Hoeven na.
In komende commissie Inwoners het aanbestedingsdocument RABO-Sporthuis
besproken worden.
De bemensing door raadsleden in samenwerkingsverbanden zal vanwege de
mutaties binnen de raad nagelopen worden.
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van
De raad voornoemd,
de griffier,

J.C.M. van Berkel.

2012.
de voorzitter,

H.A.J. Tuerlings.
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