Conceptverslag Agendacommissie
Maandag 19 november 2018, aanvang: 20.15 uur
Aanwezig:
Afwezig:

B. van Laarhoven, voorz., J. van Gompel, F. Bijl, C. van Limpt (plv.) leden,
J. Eugster (wnd. burg.), H. van Berkel (griffier), T.Thijs (plv. secr.)
P. van Gool

1.

Vaststellen agenda Agendacommissie 19 november 2018
Besluit: wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Vaststellen verslag Agendacommissie 24 september 2018
Besluit: wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v. het verslag en de mededeling dat geen verdere reacties zijn vernomen wordt voor dit
moment geen vervolg geïnitieerd aan de eerdere gesprekken met vertegenwoordigers dorpsraden. Er staan raadsleden en dorpsraden andere middelen ten dienste.

3.

Bespreken actiepuntenlijsten:
Besluit: de actiepuntenlijst raad/agendacommissie wordt gewijzigd vastgesteld (nr. 1 Zwartven). Die van de commissies ongewijzigd.
Het college blijft bezien hoe men de raad op voor de hand liggende momenten kan blijven informeren over de recreatieparken.

4.

Terugblik laatste commissie-/raadsvergadering
Er worden geen concrete punten genoemd. De fractie SW heeft nog een evaluatie op stapel
staan.

5.

Vaststellen Langetermijnagenda*
a. de voorhangprocedure bw-raad wordt a.d. hand van het onlangs op die manier
toegezonden Uitgiftebeleid KBP uitgelegd en akkoord bevonden. Situationeel de termijn
bezien wanneer dit aan de orde is.
b. traject bezuinigingen: gemeld wordt dat ambtelijk de gedachten over het proces bijna
geconcretiseerd zijn en de raad snel daarover geconsulteerd gaat worden. Raad en
inwoners/steakholders zouden in het proces een positie krijgen,
waarbij de raad gelegenheid heeft tot kaderstelling met waar mogelijk alternatieven. Proces
zou tijdig voor de Perspectievennota voorjaar 2019 gereed moeten zijn.
Vanuit de agendacommissie wordt gevraagd om zeker voor de tussentijd ook mee te nemen
de vraag hoe het college binnen het gegeven mandaat nu omgaat c.q. om kan gaan met de
realisering van de begroting.
De vraag om te reageren op een datumvoorstel medio dec. voor een bijeenkomst
colleges/raden Kempen om te komen tot een Strategische Samenwerkingsagenda De
Kempen wordt aangehouden: doel, opzet en praktische haalbaarheid van de datum zijn nog
ongewis.
Besluit: de LTA wordt gewijzigd vastgesteld.

6.

Rondvraag.
-

Vastgesteld op

2018.

H. van Berkel
Raadsgriffier.
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