Conceptverslag Agendacommissie
Maandag 22 januari 2018, aanvang: 20.30 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 22 januari 2018
Besluit: wordt vastgesteld.

2.

Vaststellen verslag Agendacommissie 13 november 2017
Besluit: wordt vastgesteld.
Organisatie is nog doende om de begroting 2018 te vertalen in de Langetermijnagenda.

3.

Bespreken actiepuntenlijsten
Besluit: worden gewijzigd vastgesteld.

4.

Begrotingswijzigingen
Besluit: er worden geen overzichten stand van zaken begroting aan de raad aangeboden als
er geen mutaties zijn te melden.

5.

Begrotingsbehandeling evalueren
a. ambtelijke/technische informatievoorziening: vanuit college wordt geconstateerd dat er ondanks de informatiemarkt nog veel technische vragen werden gesteld in de aanloop. Daarom
wellicht de markt zo laat mogelijk maar ook meer tijd inplannen voor ná de informatiemarkt
b. algemene beschouwingen: maak als fracties de bedoeling en proces nog meer helder: het
eigen verhaal van elke fractie. Gebruik als dat kan de commissie ter voorbereiding.
Geconstateerd wordt dat het college niet op alle vragen in de algemene beschouwingen heeft
gereageerd. Het voorlezen van de algemene beschouwingen is negatief ervaren.
c. moties en amendementen: nog meer draagvlak zoeken is van belang, binnen de raad maar
ook wellicht naar college. Eerder moties/amendementen gereed en projecteren?
College spreekt de voorkeur om het coalitieakkoord te laten inrichten conform de begrotingsindeling.
Afspraak: PenC-cyclus (de planning 2018 is nog in bewerking) volgende vergadering beter
bespreken.

6.

Vaststellen Langetermijnagenda
Besluit: LTA wordt gewijzigd vastgesteld (zie bijlage).
Afspraak: het college beraadt zich nog over het proces Hertenwei.
Intern loopt gesprek ter voorbereiding inwerkprogramma raad.
Handhaving: in mei 2018 is in de LTA een totaalrapportage voorzien, incl. het aspect
landschappelijke inpassing.. Wellicht dat een raadsinformatienota eraan vooraf gaat.

7.

Rondvraag.
-

Vastgesteld op

2018.

H. van Berkel
Raadsgriffier

1

De Langetermijnagenda raad: vastgesteld in Agendacommissie 22 januari 2018 (met inbegrip
van op 23 januari 2018 doorgevoerde wijzigingen).
Doel: opstellen conceptagenda’s, procedureafspraken, voorbereiden werkbijeenkomsten e.d.
Waar geen extra toelichting is opgenomen betreft het normale voorstellen van het college ter besluitvorming raad of onderwerpen ter bespreking.
Alleen voor de eerstkomende commissieavond zijn de onderwerpen aangegeven die in de
daaropvolgende raadsvergadering aan bod komen. De overige commissieagenda’s zijn af te
leiden uit de agenda’s voor de daaropvolgende raadsvergaderingen, tenzij anders aangegeven.
Alle datums vallen op een dinsdag, tenzij anders aangegeven.
Nieuwe en gewijzigde onderwerpen zijn cursief gedrukt.
_______________________________________________________________________________

31 januari 2018

MRE-bijeenkomst colleges en raden Evaluatie MRE 19.00 –
22.00u

6 februari
Commissie Inwoners
 Pen C- stukken deel van de Verbonden Partijen: Kadernota’s GGD, MRE en ODZOB;
Commissie Ruimte (aanvang 20.30 uur)
 Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied 2009, herziening Turnhoutseweg 22”
Wo. 7 februari
Wo. 7 februari

Kempencommissie (vervalt!))
SK/WVK informatiebijeenkomst over governance Participatiewet

27 februari
RAAD
 Raadsvoorstel vaststelling beleidsregels beoordeling woningbouwinitiatieven (rechtstreeks in de
raad)
 Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied 2009, herziening Turnhoutseweg 22”
 Raadsvoorstel nemen nieuw besluit weigeren v.v.g.b. omgevingsvergunning Meirweg 1a, Lage
Mierde n.a.v. tussenuitspraak (rechtstreeks in de raad)
 Raadsvoorstel wijziging Verordening Jeugdhulp (rechtstreeks in de raad)
 Vaststellen Controleprotocol en Normenkader accountant (rechtstreeks in de raad)
21 maart

RAADSVERKIEZINGEN (bijeenkomst vanaf 21.00 uur in de Kei)

RAAD
wo. 28 maart (oude raad) alleen raadsvoorstellen n.a.v. raadsverkiezingen:
•
Raadsvoorstel vaststellen rechtmatigheid raadsverkiezingen
•
Onderzoek geloofsbrieven en raadsvoorstel toelaten nieuw-benoemde raadsleden
•
Afsluiting raadsperiode 2014-2018/ Afscheid raadsleden
RAAD
do. 29 maart (nieuwe raad) alleen raadsvoorstellen n.a.v. raadsverkiezingen
•
Beëdiging nieuwe raadsleden
•
Verklaring Gedragscode en ondertekening
3, 10 en 17 april introductiebijeenkomsten raad, excl. Heidag
9-20 april

Extra Kempencommissie ?
Informatiebijeenkomst conceptbegrotingen 4 grote Verbonden Partijen

24 april
RAAD
 Raadsvoorstel kennis nemen van verklaring coalitievorming
 Raadsvoorstel benoeming wethouders/ beëdiging
 Raadsvoorstel onderzoek geloofsbrieven en toelating nieuw raadslid (eventueel)
 Beëdiging nieuw raadslid/ ondertekening Gedragscode (eventueel)
 Raadsvoorstel benoeming 1e en 2e plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad
 Raadsvoorstel benoeming voorzitters Agendacommissie en commissies van voorbereiding
(Ruimte en Inwoners)
 Raadsvoorstel benoeming duoleden/ ondertekening Gedragscode politieke ambtsdragers









Raadsvoorstel instelling Auditcommissie (onder voorbehoud)
Raadsvoorstel samenstelling Agendacommissie en benoeming vaste leden commissies van
voorbereiding (incl. eventuele Auditcommissie)
Benoeming leden raadscommissies functioneren burgemeester
Aanwijzing (plv.) vertegenwoordiger intergemeentelijk Overleggroep Rekenkamercommissies en
Raadstafel 21
Aanwijzen (plv.) vertegenwoordigers intergemeentelijke samenwerking
Raadsvoorstel overdracht N284 vanaf rotonde N269 tot aan Belgische grens
Afscheid wethouder(s)- direct voor de sluiting

1 mei

Werkbijeenkomst Thema Veiligheid

Wo. 9

Kempencommissie ?

22 mei
RAAD
 Raadsvoorstel vaststellen Structuurvisie (welke ruimtelijke strategie) en Handreiking (Hoe?)- uitgaande van scenario A volgens het raadsbesluit businesscase d.d. 21 maart 2017
 Raadsvoorstel tot vaststelling van de programma-indeling, taakvelden, beleidsindicatoren en
eventuele extra paragrafen en wensen kaderstelling o.b.v. artikel 2 Financiële verordening
 Raadsvoorstel inzake instelling (en bemensing) auditcommissie
 Raadsvoorstel zienswijzen begrotingen Verbonden Partijen
 Raadsvoorstel inzake niet-verzetten tegen niet-openstellen vacature burgemeestersvacature
 Raadsvoorstel vaststellen Beleidsplan openbare verlichting
 Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Lagemierdesedijk 2 – Mierdseweg (brandstofpunt en
woningen)
 Raadsvoorstel kennis nemen van de conclusies en aanbevelingen vanuit het Plan van Aanpak
inventarisatie Buitengebied en Handhaving (incl. landsch.inpassing) en benutting budgetten
3 juli
•
•
•
•

RAAD
Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan “Kom Reusel, herziening Schoolstraat 19”
(supermarkt EMTÉ)
Raadsvoorstel lokaal gezondheidsbeleid inclusief preventie- en handhavingsplan alcohol;
(onder voorbehoud) Raadsvoorstel gladheidbeleid i.c.m. ontwikkelingen team Ruimtelijk
Beheer;
(onder voorbehoud) Groenbeleidsplan

12 september

Kempencommissie ?

18 september
RAAD
•
Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan “Stedelijk gebied 2018”
•
Uitwerking Regionale Agenda MRE
Wo. 29 augustus

Kempencommissie ?

23 oktober
RAAD
•
Raadsvoorstel herijking Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp 2019-2022
6 november

RAAD begrotingsvergadering

7 november

Kempencommissie ?

18 december

RAAD

