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Geachte raads-, commissie- en collegeleden, 

 

Aanleiding 

Bij brief van 26 april 2018 heeft de fractie D66 aan mij een verzoek doen toekomen om 

voorafgaande aan de vergadering van de commissie sociaal van 14 mei 2018, in welke 

vergadering het raadsvoorstel van het college zal worden voor besproken van 1 mei 2018 over 

de locatiekeuze voor de centrale huisvesting van het basisschoolonderwijs voor de kinderen van 

de kernen Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter, een openbare raadsinformatiebijeenkomst te 

beleggen. Dat raadsvoorstel staat in beginsel gepland voor beraadslaging en besluitvorming in 

de raadsvergadering van 29 mei 2018. 

De reden van de D66-fractie voor haar verzoek is dat ze wil bevorderen dat alle benodigde 

informatie op tafel ligt om in de commissievergadering sociaal van 14 mei 2018 een goede voor 

bespreking te kunnen hebben respectievelijk om in de raadsvergadering van 29 mei 2018 een 

goede beraadslaging te hebben en een besluit te kunnen nemen. 

 

Planning raadsinformatiebijeenkomst  

Uit mijn navraag bij de overige raadsfracties bleek dat de raadsfracties Samen Verder + 

Ronduit Open het verzoek van de raadsfractie D66 steunen om voorafgaande aan de 

vergadering van de commissie sociaal van 14 mei 2018 die raadsinformatiebijeenkomst te 

beleggen. 

De raadsfracties CDA, Progressief Akkoord Leudal en VVD voelen ook wel voor het houden van 

een raadsinformatiebijeenkomst maar dan pas nadat de vergadering van de commissie sociaal 

van 14 mei 2018 is gehouden. 
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Ik heb ook navraag gedaan bij het college omdat bij een dergelijke raadsinformatiebijeenkomst 

ook een vertegenwoordiger van het college aanwezig moet zijn, bij voorkeur natuurlijk de 

portefeuillehouder van het college, in casu: wethouder de heer R. Verheul. 

Daaruit bleek me en passant dat wethouder Verheul de commissievergadering sociaal van 14 

mei 2018 helaas niet kan bijwonen maar dat hij wel in de gelegenheid is om een 

raadsinformatie-bijeenkomst bij wonen indien die wordt gehouden op dinsdagavond 8 mei 

2018. 

 

Uitnodiging 

Het voorgaande over- en afwegende heeft mij er toe gebracht te besluiten aan het verzoek van 

de D66-fractie van 26 april 2018 medewerking te verlenen door op dinsdag 8 mei 2018, 

aanvang 19.30 uur, in de raadzaal van het gemeentehuis, een openbare 

raadsinformatiebijeenkomst te organiseren, in samenwerking met wethouder R. Verheul en zijn 

ambtelijke adviseur, de heer P. Joppen. 

 

Bij deze nodig ik u allen uit voor die openbare raadsinformatiebijeenkomst. 

 

Stukken 

In iBabs vindt u bij de datum van 8 mei 2018 een raadsinformatiebijeenkomst gepubliceerd 

met dezelfde stukken als die welke inmiddels bij de vergadering van de commissie sociaal van 

14 mei2018 over dit agendapunt zijn geplaatst. 

 

Programma 

Het programma voor de raadsinformatiebijeenkomst ziet er in grote lijnen als volgt uit. 

0. De raads- en commissieleden nemen naar hun believen ergens in de vergaderkring van de 

    raadzaal plaats. Vertegenwoordigers van de belanghebbende groeperingen kunnen voor  

    zover er genoeg plaats is ook in die vergaderkring plaatsnemen (anders rest normaal  

    gesproken een plaats op de publieke tribune). 

1. De bijeenkomst wordt geopend door de technisch voorzitter. 

    Wie deze bijeenkomst zal voorzitten is nog niet duidelijk, zodra die duidelijkheid er wel is zal 

    de naam van die persoon in iBabs bij de vergaderstukken worden bekendgemaakt. 

    De rol van de voorzitter is een zuiver vergader-technische. 

2. Wethouder R. Verheul zal na de opening van de bijeenkomst de bestuurlijke aftrap geven 

    voor de inhoudelijke bespreking. 

3. Ambtelijk adviseur P. Joppen zal vervolgens, mede aan de hand van een digitale presentatie, 

    in enkele grote stappen het proces duiden dat in de achter ons liggende periode is doorlopen  

    + hij zal uitgebreider stilstaan bij de afwegingen die het college heeft gemaakt om tot het  

    raadsvoorstel van 1 mei 2018 te besluiten. 

    Ik meld bij deze alvast dat de heer Joppen het op prijs stelt zijn toelichting ononderbroken 

    te geven; eventuele vragen en opmerkingen waren dus te bewaren totdat hij met zijn  

    toelichting klaar is. 
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4. De raads- en commissieleden krijgen gelegenheid om vragen te stellen aan wethouder  

    Verheul die die vragen, tezamen met de heer Joppen, zal beantwoorden.  

    Mochten door hen vragen onverhoopt niet direct kunnen worden beantwoord dan zullen die 

    vragen raadsadviseur J. Lommen van de raadsgriffie worden genoteerd om ze nadien alsnog  

    schriftelijk door het college of de portefeuillehouder te laten beantwoorden, ’t liefst 

    voorafgaande aan de commissievergadering sociaal van 14 mei 2018. 

5. Indien vertegenwoordigers van belanghebbende groeperingen behoefte hebben om het 

    woord te voeren (om iets te berichten of om iets te vragen) dan krijgen zij in deze fase 

    daartoe de gelegenheid. Te denken valt aan onder meer de stuurgroep die aan de gemeente 

    een (meerderheids- en een minderheids-) advies heeft uitgebracht, de dorpsraden, 

    medezeggenschapsraden en het bestuur van de Stichting Primair Onderwijs Leudal en 

    Thornerkwartier. Van de andere kant hebben de raads- en commissieleden in dat geval de 

    mogelijkheid om eventuele vragen aan die vertegenwoordigers te stellen. 

6. Mochten er nog individuele personen zich aandienen, bijvoorbeeld ouders van (bijna) 

    schoolgaande kinderen, die een vraag willen stellen of een opmerking willen maken dan  

    wordt ook hen die gelegenheid gegund. 

7. Tenslotte sluit de technisch voorzitter de raadsinformatiebijeenkomst. 

    In de raadzaal of de foyer bij de raadzaal bestaat dan nog de mogelijkheid voor een ieder  

    om elkaar persoonlijk te ontmoeten om bijvoorbeeld informatie uit te wisselen. 

8. Raadsadviseur J. Lommen zal daags na de raadsinformatiebijeenkomst een schriftelijke 

    terugkoppeling over de bijeenkomst geven. 

 

Vergadering commissie sociaal van 14 mei 2018 

Ik meld nog ten overvloede dat deze raadsinformatiebijeenkomst van 8 mei 2018 niet in de 

plaats komt van de voor bespreking van het raadsvoorstel in de vergadering van de commissie 

sociaal van 14 mei 2018. De raadsinformatiebijeenkomst is een extra mogelijkheid om een 

goed en volledig beeld te krijgen van de problematiek en de mogelijkheden om tot een 

oplossing daarvan te komen.  

 

Ik wens u een goede (voorbereiding van de) raadsinformatiebijeenkomst toe. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Wim Cornelissen 

Griffier. 

 


