Conceptverslag Agendacommissie
Maandag 13 november 2017, aanvang: 20.15 uur

Aanwezig:
Afwezig.:

F. Bijl (tevens voorzitter), P. van Gool, B. van Laarhoven, (plv.) leden
J. Eugster (wnd. burg.), H. van Berkel (griffier), M. Knaapen
T. Hendrikx

1.

Vaststellen agenda Agendacommissie 13 november 2017
Besluit: wordt vastgesteld.

2.

Vaststellen verslag Agendacommissie 18 september 2017
Besluit: wordt vastgesteld.

3.

Bespreken actiepuntenlijsten
Besluit: worden gewijzigd vastgesteld.

4.

Raadsbehandeling begroting 2018 evalueren
Enkele opgetekende kanttekeningen: verbetersuggesties tijdens de raad in de sfeer van kwaliteit van dienstverlening en heldere communicatie met klanten, ook over proceskant zijn het
waard te bezien. Het voorlezen van schriftelijke bijdragen wordt niet als motiverend ervaren.
Blijkbaar waren niet alle procesafspraken helder genoeg en/of hield zich er niet iedereen aan.
Wellicht een commissiebehandeling met de bestuurlijke relevante vragen en tijdige beantwoording door college erna. Vraagt om eerdere beschikbaarheid conceptbegroting wellicht.
Afspraak: in januari via een hoofdplanning naar een volgende detailplanning Pen C-cyclus/
begroting 2019.

5.

Betrokkenheid bij MRE
De behoefte aan meer aanwezigheid en betrokkenheid en de behoefte aan van meer input
voor de vertegenwoordigers Raadstafel21 wordt gevoeld. Tijdgebrek en de afstandelijkheid
van de onderwerpen worden als oorzaak aangewezen.
De vertegenwoordigers Raadstafel21 zullen bij wijze van facilitering meer specifieke uitvraag
doen naar meningen. Binnen de fracties zou de werkdruk meer verdeeld kunnen worden.

6.

Vaststellen Langetermijnagenda
Besluit: LTA wordt gewijzigd vastgesteld (zie bijlage).
Afspraak: secretaris laat begroting nalopen op verdere vulling van LTA 2018 e.v.
Rol raad bij burgerinitiatieven: geconcludeerd wordt dat ook de raad nadrukkelijk zich moet
afvragen in welke positie zij wil komen of gebracht wil worden.
Het verdere proces t.a.v. de Opinienota Windenergie:
a. men heeft behoefte aan hernieuwde voorbereiding in de commissie voorafgaand aan
de raadsvergadering; bij inwoners levende misverstanden voelt men hiervoor als een belang
rijke drijfveer.
b. de commissievoorzitter zal daarbij nadrukkelijk wijzen op het doel van de commissiebespreking: het proces en de Oplegnotitie (wat staat er in en wat niet). Zowel het inspreken als de
beraadslaging dienen betrekking te blijven houden op het proces en op de Opinienota. De
inhoud komt immers na de onderzoeken later ter tafel.
c. HTAC en buurtbewoners worden uitgenodigd, maar ook anderen hebben inspreekgelegenheid;
d. van het college wordt niets meer verwacht.
e
e. opvoeren als 1 agendapunt en deze cie. Ruimte vangt al om 20.30 uur aan.
Onderwerpen commissie/raad intensieve veehouderij december worden doorgeschoven naar
januari en de raad wordt als toehoorder uitgenodigd bij een werkoverleg met ZLTO, dorpsraden en Groen Kempenland op 21 november 2017.
Belevingsonderzoek Intensieve Veehouderij: het als raad kennis nemen van het onderzoeksresultaat tegen de achtergrond van de bedoeling die ermee was/is en het politiek-bestuurlijk
duiden worden naar de raad van januari uitgesteld. Daar vindt combinatie plaats met andere
doorgeschoven onderwerpen die de intensieve veehouderij betreffen.
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7.

Rondvraag.
-

Vastgesteld op

2017.

H. van Berkel
Raadsgriffier
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