Afsprakenlijst bijeenkomst presidium d.d. 9 mei 2022 20.30-21.30 uur
(B&W kamer gemeentehuis)
Aanwezig

Afgemeld

R. Palmen (voorzitter)
Y. Douven
I. Emons
J. Jenniskens
T. Lenssen
K. Thijssen
M. Voesten
J. Wijnen
R. Poels (griffier)

B. Hendrix

no. Onderwerp

Voorstel

Afspraak

1.

Vaststelling agenda.

Agenda vaststellen.

Akkoord

2.

Afsprakenlijst bijeenkomst presidium
4 april 2022.

1. Lijst vaststellen.
1. Akkoord, fractieruimten op
2. Lijst plaatsen in Notubox en op locatie bespreken
de website.
2. Akkoord

3.

Raadsplanning 2022.

1. Planning conform overzicht
vaststellen, met ;
11 en 18 mei , 19.30 uur
verstrekking iPads
17 en 24 mei, extra
raadsvergaderingen
30 mei 19.00 uur Gesprek met
Lokale Omroep (in Panningen)
7 juni, 17.00 uur Jongerendebat
14 juni, onderwerp raadsavond
VHT
21 juni, onderwerp raadsavond
Toetsingskader subsidies.
20 september 18.00 uur
presidium

4.

Gecombineerde lijst van moties,
raadsvragen en toezeggingen.

Bezoekadres: Wilhelminaplein 6, Horst

Gecombineerde lijst vaststellen.

Postbus 6005 / 5960 AA Horst

1. Akkoord,
verstrekking iPads op 10 mei,
bericht in Bundeling
Aanvang raad 24 mei om
19.00 uur. Er is bij beoogde
oppositie onvrede over de
communicatie in het formatie
proces
Op 30 mei ook presidium in
Panningen
Procesvoorstel OmgevingsWet ook akkoord, 1e helft juli
werksessie. Bij B&W navraag
over volgorde plannen en
visie en er samenhang
tussen de onderdelen is
Akkoord,
2020:155 tegenstrijdigheid in
omschrijving en afdoening
2021:057 de gegevens
worden vóór 9 juni verstrekt

T 077 – 477 97 77

F 077 – 477 97 50

Pag. 2 van 3

no. Onderwerp

Voorstel

Afspraak

Toevoegen toezegging dat
juridisch wordt nagegaan of
de raad geheime informatie
inzake De Wingerd kan
worden verstrekt. Evaluatie
Gasthoes wordt binnenkort
aangeboden
De raad op 7 juni voorstellen om Akkoord, ook mogelijkheid
de Regeling Fractievergoedingen voor opbouw reserve.
opnieuw vast te stellen
Aanpak Venray volgen
Concept agenda vaststellen.
Akkoord, toevoegen voorstel
tot wijziging verordening op
de auditcommissie.
In raadsvoorstellen format
eerdere genomen besluiten
opnemen
Concept agenda vaststellen.
Akkoord, het WOB verzoek
wordt toegevoegd

5.

Regeling fractievergoedingen

6.

Concept agenda Raadsvergadering
7 juni 2022

7.

Concept agenda raadsavond 17 mei
inclusief lijsten ingekomen brieven
en raadsinformatiebrieven.

8.

Concept agenda raadsavond 24 mei

Concept agenda vaststellen.

9.

(Technische) behandeling Rv
Vergaderstructuur en RvO

Bespreken (o.a. opmerking
Perspectief)

10.

Orde raadsvergadering 10 mei

Bespreken

11

Ambtelijk technisch overleg

Opnames overleg en vragen
binnen 24 uur plaatsen op
Notubox en de website

In voorstel wordt alsnog
meegenomen de
mogelijkheid van (vaste) plv.
in het seniorenconvent. Ook
kunnen de leden een
bijeenkomst vragen
overeenkomstig het minimum
aantal van de wet
Bp Disselhof blijft in principe
op de agenda staan.
Wethouder informeren over
de ingebrachte argumenten
5, 6, 7, 9, 11, 13, 14 en 15
hamerstukken.
Aandacht voor de
vergaderduur, dit is
onderdeel van een heisessie
tussen raad, B&W en DT
Akkoord, contacten met
organisatie tijdens intro goed
bevallen. Halfjaarlijks laten
terugkeren.
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Voorstel

Afspraak

12.

Aanwijzing burgerraadsleden

De door de fracties
voorgedragen burgerraadsleden
aanwijzen

Akkoord,

13.

Jongerendebat 7 juni

Door fracties (burger)raadsleden
aanwijzen voor deelname

Akkoord

14

Benoeming raadslid in gemeen
schappelijke externe toezichtorgaan
van de Stichting Akkoord!
Rondvraag.

Raadsvoorstel voorbereiden voor Akkoord
de vergadering van 12 juli 2022

15

Verzoek om de besturen van de
partijen een (max) aantal toegangs pasjes te geven

D66-GroenLinks (ipv +)
Verzoek om raadswerkgroep
Omgevingswet in te richten
Verzoek om inspiratiesessie
Greenport te houden voor
eventueel voortzetting van de
raadswerkgroep
Verzoek om datum voor het
thema over klantcontacten
organiastie-burgers

Is bevoegdheid B&W, hen
verzoeken om hieraan te
voldoen.
Verzoek van SP om gebruik
te blijven maken van het
gemeentehuis wordt niet
door B&W gehonoreerd.
Ter kennisname
Wordt in Gribus overleg
besproken.
Wordt in Gribusoverleg
besproken,

Het presidium krijgt over de
opzet een voorstel. De
agenda is tot het zomerreces
gevuld.

