Conceptverslag Agendacommissie
Maandag 20 augustus 2018, aanvang: 20.45 uur
Aanwezig:
Afwezig:

J. van Dommelen (verv. plv.voorz.), F. Bijl, P. van Gool, D. Geysen, (plv.) leden,
J. Eugster (wnd. burg.), H. van Berkel (griffier), M. Knaapen (secr.)
B. van Laarhoven, J. van Gompel.

1.

Vaststellen agenda Agendacommissie 20 augustus 2018
Besluit: wordt vastgesteld.

2.

Vaststellen verslag Agendacommissie 9 april 2018
Besluit: wordt vastgesteld.

3.

Bespreken actiepuntenlijsten:
Besluit: worden ongewijzigd vastgesteld.

4.

Terugblik laatste commissie-/raadsvergadering
Afgegeven signalen: schorsing voor motie duurde erg lang, procesgang dossier windmolens
onduidelijk, opmerkingen over rol organisatie waren niet persoonlijk gericht hoewel die wel zo in de
organisatie ervaren werden. Inhoudelijke raadsvoorstellen rechtstreeks naar de raad zorgen al snel
voor langere behandelingstijd in de raad. Dit zo veel mogelijk voorkomen.
Gesproken wordt over de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het college voor inhoud en proces. Het
beeld dat ambtenaren worden aangesproken dient voorkomen te worden. Bij concrete situatie dit benoemen.
Binnenkort procedurele verbeterpunten van de raad bespreken (zie eerdere notitie met suggesties
vanuit BW; deze opnieuw verspreiden).
5.

Gesprek dorpsraden: is er behoefte om de gesprekken met de dorpsraden met een
vertegenwoordiging uit de raad 1 of 2 maal per jaar voort te zetten?
Ambassadeurschap vanuit een fractie naar elke dorpsraad en terugkoppeling in eigen fractieberaad is
een optie. Gesprekken met de gezamenlijke dorpsraden werden positief ervaren.
Afspraak: griffier sluit wens voor open dialoog over hoe verder met elkaar in gesprek te blijven kort
met dorpsraden en informeert naar hun behoefte en eventuele agendapunten. Ervaringen bij dorpsraden met Samen Doen kan agendapunt blijven.
6.
Publicatie D’n Uitkijk Vragenrecht voor burgers
Afspraak: publicatie populariseren en plaatsen en verkort herhalen in de publicaties van de commissieagenda’s. “Gast voor de raad” blijft een optie.
7.
Vaststellen Langetermijnagenda*
a.
Bijzonderheden:
-toelichting Waterschap op project Reusel-dal wordt op prijs gesteld. Gevraagd wordt om ook Brabants Landschap erbij te betrekken. Misschien daarna veldexcursie al of niet i.c.m. met Hei-dag.
- de actuele stand van de trajecten windenergie: een vernieuwd communicatietraject t.a.v. het windpark start naar verwachting in september. Bij plannen verdere proces ook kijken naar regionaal plan
wind en zon en naar de uitwerking van landelijk beleid in provinciale en gemeentelijke plannen.
- traject lokaal Klimaatbeleid (zie ook op 29 mei verschenen beantwoording raadsvragen): secretaris
en burgemeester gaan verdere proces na.
- info recreatieparken (vanuit vorige Agendacommissie): idem.
- Centrumplan: idem.
- Handhaving-algemeen (vanuit commissie Ruimte aangegeven bespreekpunt): in komende maanden
is info t.a.v. onderwerpen recreatieparken en ook handhaving en veiligheid voorzien.
b.
Planning vergaderingen LTA:
- griffier toetst t.a.v. commissies september achtereenvolgens 2 opties op haalbaarheid:
1) cie. Inw. 4/9; cie. R. do. 6/9;
2) cie. R. 4/9; cie. Inw. 11/9.
NB griffie: I.v.m. agendabeperkingen van weth. P.v.d.Noort is optie 1. inmiddels afgevallen.
I.v.m. kermis Reusel en programma burgemeester op 11/9 is verzocht toch nog een poging te doen op
een andere datum voor de cie. Inw. uit te komen dan 11/9). In volgende Agendacommissie mogelijke
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splitsing van beide commissies 16 okt. bespreken. Werkbijeenkomst ISD/WVK vooralsnog handhaven
in cie. Inw. op 9 /10.
Besluit: de LTA wordt gewijzigd vastgesteld. De definitieve data
8.
Detailplanning begrotingsbehandeling
Besluit: gewijzigd vastgesteld (met verruiming reactietermijn BW op de eventueel nog expliciet gestelde vragen 31 okt.; katheder benutten bij algemene beschouwingen op 30 okt. ).
9.
concept-vergaderschema 2019
Besluit: ongewijzigd vastgesteld.
10.
-

Rondvraag.

Vastgesteld op

2018.

H. van Berkel
Raadsgriffier.

2

