Afsprakenlijst bijeenkomst presidium d.d. 4 april 2022 20.00-21.45 uur
(B&W kamer gemeentehuis)
Aanwezig

Afgemeld

R. Palmen (voorzitter)
Y. Douven
J. Jenniskens
B. Hendrix
T. Lenssen
M. Voesten
J. Wijnen
R. Poels (griffier)

I. Emons

no. Onderwerp

Voorstel

Afspraak

1.

Vaststelling agenda.

Agenda vaststellen.

Akkoord.

2.

Afsprakenlijst bijeenkomst presidium
7 maart 2022.

1. Lijst vaststellen.
2. Lijst plaatsen in Notubox en op
de website.

1. Akkoord.
2. Akkoord.

3.

Afsprakenlijst bijeenkomst presidium
28 maart 2022.

1. Lijst vaststellen.
2. Lijst plaatsen in Notubox en op
de website.

1. Akkoord.
2. Akkoord.

4.

Raadsplanning 2022.

1. Planning conform overzicht
vaststellen;
2. 19-04: 19.00 uur ambtelijk
technisch vooroverleg ;
3. 19-04 :20.00 uur raad, daarna
voorbereidende vergadering;
4. 20-04 :19.00 uur introductie
Omgevingswet/visie;
5. 13-05:14.00 uur introductie
bijeenkomst bij de NLW;
6. 18-05: 19.00 uur introductie/
inspiratie digitale dienstverlening.

1. Akkoord, voorstel alsnog
in Notubox plaatsen.
2. Akkoord, aanvang 18.00
uur in Teams.
3. Akkoord
.
4. Akkoord, aanvang 20.00
uur.
5. Akkoord, programma
volgt .
6. Akkoord, aanvang 20.00
uur.
7. Uitnodiging lokale
Omroep pas aan de orde bij
een concreet raadsvoorstel.

5.

Gecombineerde lijst van moties,
raadsvragen en toezeggingen.

Gecombineerde lijst vaststellen.

Akkoord,
2021.167 RIB wordt deze
week aangeboden

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

T 077 – 477 97 77

F 077 – 477 97 50
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no. Onderwerp

Voorstel

Afspraak
2022.60, bij afdoening
“groep” vervangen door
“voorstel”.

6.

Concept voorstel vergaderstructuur
nieuwe raadsperiode.

Raad op 10 mei nieuwe
vergaderstructuur voorstellen.

7.

Regeling fractievergoedingen.

Huidige regeling en vergoedingen Aanhouden, in regio
handhaven en niet agenderen voor navragen waar de
10 mei 2022.
vergoedingen aan worden
uitgegeven en hoe de
controle is. De fracties
geven ook zelf aan waar
behoefte aan is en hoe de
besteding afgelopen jaar
was. Nog geen uitbetaling
in april.

8.

Concept raadsagenda 10 mei 2022.

Concept agenda vaststellen.

Akkoord, vergaderstructuur
en RvO wordt nagezonden.

9.

Concept agenda voorbereidende
vergadering 19 april 2022.

Concept agenda vaststellen.

Akkoord, er is geen
technische behandeling
over vergaderstructuur en
RvO (dit is in het
presidium).

10.

Tijdelijke benoeming leden
auditcommissie.

Tijdelijk 3 leden voor de
auditcommissie aanwijzen voor de
bijeenkomst in april.

Akkoord, volgt voorstel
vanuit de “huidige” coalitie.

Akkoord,
De ingekomen brieven en
RIB’s worden op de 1e
raadsavond behandeld.
Technisch overleg op 1e en
2e raadsavond in teams
(18.00- 19.00 uur). Per
fractie 5 burgerraadsleden.
Per vergadering kan
maximaal de helft (van het
aantal zetels) deelnemen.
(M.u.v. Essentie:3 en
Perspectief:2)
Voor zover niet benoemd
worden de overige huidige
afspraken gehandhaafd.
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no. Onderwerp

Voorstel

Afspraak
N. v Rozendaal neemt
plaats van T. Lenssen in.
Verzoek om voorstel waar
per fractie 1 lid plaats
neemt in de commissie.

11

Stand van zaken levering iPads.

Bespreken.

Voor kennisgeving
aangenomen.

12.

Raadswerkgroep kinderraad.

Vanuit elke fractie één lid voor de
raadswerkgroep aanwijzen.

Akkoord, kunnen ook
burgerraadsleden zijn.
B.v.d. Berg voor Essentie
A. Wagenaar voor PvdA.
L. Wijnhoven neemt nog
aan de laatste kinderraad
deel.

13.

Peiling interesse regionaal
rekenkameronderzoek WMO.

Bespreken.

Er is interesse, doel kan
scherper worden gesteld.
Verschil in uitvoering in de
regio vergelijken.

14

Rondvraag.

Fractiekamer PvdA is te klein

Vraag aan B&W om
fractieruimtes in te richten
dat alle (burger)raadsleden
per fractie daarin kunnen
plaatsnemen.

