Verslag Presidium

(vastgesteld 4 januari 2018)

Datum

10-11-2017

Tijd

16:00 - 17:30 uur

Locatie

CR Kamer secretaris

Aanwezig

H. de Wijkerslooth, K. Boonen, P. Beerten, J. van Happen, J. Drieman, M.
Beenackers, P. Hertog, J. van Aaken

Afgemeld

S. den Breejen (vervanging door J. Drieman) en P. Bemelmans (vervanging
door P. Hertog)

Voorzitter

H. de Wijkerslooth

Omschrijving
Omschrijving
1

Opening
Voorzitter de Wijkerslooth opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd
vastgesteld.

2.1

Vaststellen verslag van de vorige presidium vergadering (5 oktober 2017)
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. N.a.v. het verslag vraagt mevrouw
Beenackers naar de actualiteit/voortgang van een paar specifieke kwesties (gilden
en geluidshinder). Mevrouw van Aaken zal hier navraag naar doen.

2.2

Actielijst
De actielijst wordt zonder bemerkingen akkoord bevonden. De reeds ingeplande
bijeenkomst van het presidium d.d. 4 januari 2018 blijft gehandhaafd in het
schema.

2.3

Evaluatie Rekenkamercommissie
Paul Hertog deelt mee namens de griffie dat de enquête volgende week verstuurd
zal gaan worden. Enkele leden van het presidium maken kenbaar dat de
vraagstelling erg uitputtend is en wat hen betreft gecomprimeerder had gemogen,
met name omdat de uitkomst van het onderzoek voor een aantal personen al
vaststaat. De anderen herkennen die opvatting.
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Lange Termijn Agenda
Mevrouw van Aaken geeft aan dat de LTA niet helemaal is bijgewerkt, omdat een
aantal mutaties van deze week hierin nog niet zijn verwerkt. De LTA wordt
vervolgens voor kennisgeving aangenomen.
Op verzoek van de heer Boonen wordt afgesproken om bij de eerstvolgende LTA
een overzicht t/m februari 2018 te maken, zodat ook duidelijk wordt wat nog voor
de verkiezingen door deze raad besproken en vastgesteld kan worden en wat t.b.v.
de nieuwe raad geagendeerd zal gaan worden.

Pagina 2
Mevrouw Beenackers vraagt nog naar de voortgang omtrent speelvoorzieningen,
waarop mevrouw van Aaken aangeeft dat hierover een RIB is verstuurd.
4.1

Activiteitenplanning
Voor 19-12 staat nu een informatiebijeenkomst over informatiebeveiliging
ingepland. PvdA heeft hier eerder om gevraagd. De heer Drieman en mevrouw van
Happen geven aan dat, wanneer deze bijeenkomst niet avondvullend is qua
programma, doorgeschoven kan worden naar bijv. 9-1-2018 (samen met
Woonvisie). Mevrouw van Aaken geeft aan dat kortgeleden eenzelfde bijeenkomst
heeft plaatsgevonden in Heeze-Leende voor de raad en dat men de hele avond in
de weer is geweest met dit thema. Zij zal navraag doen naar de duur van de
bijeenkomst (bij hele avond blijft het staan op 19-12, bij een programma van een
uur wordt het doorgeschoven naar 9-1-2018).

4.2

Nieuwjaarsontmoeting A2-gemeenteraden
Cranendonck is dit keer aan de beurt qua organisatie. In eerste instantie wordt
gedacht aan een activiteit als boogschieten, maar gaandeweg het gesprek kan
iedereen zich vinden met het voorstel om de 2 andere raden bij te spreken door
bijv. in Dorplein iets te organiseren met de thema’s Groote Heide en Metalot. Qua
datum wordt gedacht aan 17-1, 24-1 of 25-1. Het is in ieder geval goed om heel
snel de datum vast te leggen en te communiceren naar de leden van de 3
gemeenteraden.
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Concept agenda vergadering adviescommissie 28 november 2017
Het presidium stemt zonder bemerkingen in met de conceptagenda. Mevrouw van
Aaken geeft aan dat volgende week nog een aantal zaken geagendeerd zijn, die
mogelijk nog ter bespreking worden toegevoegd aan de agenda.
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Evaluatie vorige commissievergadering/raadsvergadering
Raadsvergadering 7-11-2017:
Door een ieder wordt aangegeven of beaamd dat het een prima vergadering is
geweest. De voorzitter zat de vergadering prima voor, onderbrak op de goede
momenten de sprekers, zodat de snelheid erin bleef en de uitgereikte setjes met
amendementen en moties zorgden ook over een goede houvast.
De heer Boonen geeft aan om een volgende keer wat nadrukkelijker nog aan
partijen te vragen of zij hun amendement/motie willen intrekken (als het college
heeft aangegeven het te willen overnemen).
Mevrouw van Happen vond dat het onderlinge debat goed verliep en ook hoe men
op elkaar reageerde. De heer Drieman herkent dat, maar vraagt aan de voorzitter
om bij de toelichting van het college bij met name wethouder van Tulden er op toe
te zien dat het veel compacter en kernachtiger kan.
De met elkaar overeengekomen deadline voor aanlevering van amendementen en
moties behoeft in de toekomst betere naleving.

Pagina 3
Commissievergadering 31-10-2017:
Paul Hertog geeft aan dat door een stroomstoring de encoder kapot was gegaan en
daardoor geen uitzending kon worden opgemaakt en doorgezonden. Er bestaat
dus ook van die vergadering geen archiefopname. Afgelopen maandag is die
encoder door de leverancier vervangen en weer operationeel, waardoor de
raadsvergadering van 7-11-2017 wel weer uitgezonden en gearchiveerd kon
worden.
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Gemeenteraadsverkiezingen
De memo wordt voor akkoord bevonden. T.a.v. het overdrachtsdossier wordt
aangegeven dat men geen uitputtend document behoeft, het gedane voorstel van
mevrouw van Aaken voor het opstellen van enkele factsheets wordt als een prima
alternatief gezien.
T.a.v. het introductieprogramma wordt door mevrouw van Happen aangegeven het
weekend (vanwege de thuissituatie) wel wat bezwaarlijk te achten, tegelijkertijd
wordt door de heer Boonen aangegeven dat vanwege teambuilding het toch wel van
belang kan zijn en daarom aan een ieder (met name de seniorraadsleden) te vragen
hier niet-vrijblijvend mee om te gaan.
Bezetting stemlokalen:
Iedereen is het erover eens dat in ieder geval niet langer een beroep wordt gedaan
op actieve raadsleden en wethouders als lid van het stembureau of teller.

7.1

Dag van de democratie & Nieuwjaarsreceptie 20 januari 2018
Mevrouw van Aaken licht op hoofdlijnen toe wat er zoal gepland staat op 20-12018 tussen 13 en 17 uur op de verschillende verdiepingen van het gemeentehuis.
Omdat moeilijk ingeschat kan worden hoeveel mensen op het middagprogramma
zullen afkomen, wordt gedacht om ook buiten het gemeentehuis iets te
organiseren (tent met voorziening van koffie en thee en iets voor de kinderen in de
nabijheid, zoals bijv. een springkussen). Het nu geraamde budget van 5 mille zal
dan echter ontoereikend zijn.
Het presidium is na een gedachtenuitwisseling van mening dat er geen voorziening
buiten hoeft te worden georganiseerd. Qua kosten wordt geadviseerd dat het geen
buitenissigs hoeft te zijn, maar hetgeen wat gepland wordt, doe dat dan ook goed.
Gedacht wordt aan een budget van 10 mille.

7.2

Verkiezingskrant
Hier worden geen opmerkingen over gemaakt.

7.3

Papierloos vergaderen / Digitalisering
Afgesproken wordt dat zogenaamde grote stukken
(begroting/kadernota/burap/jaarrekening) in papieren versie niet langer meer
beperkt worden tot 2 stuks per fractie, maar beschikbaar gesteld worden voor ieder
raads- en commissielid.

Pagina 4
Er wordt door het presidium ingestemd met de memo verstrekking digitale
middelen met uitzondering van het bepaalde over medewerkers van de griffie. Die
wordt door het presidium niet als noodzakelijk geacht.
7.4

Politiek Debat
Hier worden geen opmerkingen over gemaakt.

7.5

Introductieprogramma
Hier worden geen opmerkingen over gemaakt.
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RKC-rapport “A2-samenwerking en route”
De heer Boonen doet kort mondeling verslag van het IOGAS-overleg van afgelopen
woensdag. Men is overeengekomen om een eensluidend raadsvoorstel en -besluit
op te stellen, dat nu bij de vergaderstukken is toegevoegd. De bedoeling is dat de
3 raden een reactie geven naar ieders college en het A2-bestuur, waarop dan voor
1-3-2018 door de colleges/A2-bestuur wordt gereageerd met een nader voorstel.
Het voorstel is ook voorzien van een matrix, waarin de actiepunten uit het RKCrapport zijn gecomprimeerd tot 1 overzicht met proceseigenaren
(raden/colleges/ambtelijke organisatie) en termijnen.
De heer Beerten geeft aan moeite te hebben met de voor de raden genoemde
termijn inzake de stip op de horizon (voor de zomer 2018). Dat kan volgens hem
niet eerder dan oktober 2018 zijn, zoals eerder afgesproken. Paul Hertog licht toe
dat hiermee enkel bedoeld wordt dat het proces mogelijk al eerder gestart /
voorbereid kan worden, maar dat ook op 8-11-2017 verschillende raadsleden in
het IOGAS hebben aangegeven niet voor oktober 2018 een besluit te willen nemen.
Omdat de huidige tekst in de matrix echter tot verwarring kan leiden, wordt
afgesproken dat Paul Hertog met de griffiers van 2 andere gemeenten om in de
matrix de tekst te wijzigen en wel “zomer 2018” te vervangen door “oktober 2018”.
Mocht die tekstwijziging akkoord worden bevonden, dan kan agendering voor de
raadsvergadering van dinsdag 14 november alsnog plaatsvinden.
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Profielschets burgemeester
De kortgeleden geactualiseerde circulaire wordt voor kennisgeving aangenomen.
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Rondvraag & Mededelingen
Mevrouw Beenackers vraagt naar de status van de opnameapparatuur van de
raadszaal. Paul Hertog geeft aan dat de encoder is vervangen en dat was het euvel
van de raadscommissie van 31-10-2017. De problemen met de camera’s zijn
hiermee nog niet verholpen, omdat hierin een relatie ligt met de vervanging van de
apparatuur.
Mevrouw van Happen wil graag het besprokene in de raad van 7-11-2018 inzake
het ontslag van raadslid van Leeuwen nog even ter tafel brengen. Na een korte
toelichting geeft burgemeester de Wijkerslooth aan dat de heer van Leeuwen zijn
ontslag heeft ingediend, omdat hijzelf van mening was dat er sprake is van
onverenigbaarheid van functies. Dat besluit is door de voorzitter gerespecteerd. Op

Pagina 5
grond van de Kieswet (artikel x6) blijft de heer van Leeuwen het lidmaatschap
behouden totdat de commissie geloofsbrieven de nieuwe kandidaat heeft getoetst
en akkoord bevonden. Het presidium adviseert vanwege helderheid om, net als de
heer Dijkmans, niet langer meer aan het debat deel te nemen.
Mevrouw van Happen vraagt nog even na hoe het zit met de (voor de partijen
kosteloze mogelijkheid van) verklaring van goed gedrag. Het college heeft
aangeboden de kosten ervan vergoed te krijgen als ieder van de lijst daaraan mee
doet (of iedereen of niks).
Ten aanzien van de deelname aan Citizenlab door raads- en commissieleden, is
iedereen van het presidium het ermee eens dat qua actieve deelname een gepaste
terughoudendheid meer recht doet aan het opgezette project. De bedoeling is dat
het een platform wordt, waarin vooral door burgers gepost en gereageerd wordt.
Voor wat betreft het afscheid van de heer Dijkmans (en mogelijk ook de heer van
Leeuwen), zal Paul Hertog nog even met de heer Dijkmans contact opnemen of dat
a.s. dinsdag al mogelijk is. Dan kan namelijk ingepland worden in dezelfde
vergadering als de mogelijke installatie van het nieuwe raadslid.
(Inmiddels op 10-11 telefonisch contact door Paul Hertog met de heer Dijkmans gelegd en
deze stemt in met afscheid op 14-11, vervolgens heeft mevrouw van Happen via mail
kenbaar gemaakt dat ook de heer van Leeuwen op 14-11 afscheid neemt).
Tenslotte wordt nog gesproken over de bezetting van het stembureau door
wethouders, raads- en commissieleden. De aanwijzing vindt plaats door de
burgemeester als voorzitter van het hoofstembureau (en mevrouw van Aaken als
vice-voorzitter). Er wordt met elkaar doorgesproken in hoeverre dit nog wenselijk
is en met name op het onderdeel tellen van stembiljetten. Voorzitter en vicevoorzitter spreken beiden de ambitie uit om niet langer gebruik te maken van
personen, die mogelijk op de kieslijst geplaatst zullen gaan worden. Enkelen
spreken zich uit dat dit een goede zaak is, niemand die zich uitspreekt dat dit op
bezwaren stuit.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 17.40 uur.

Aldus vastgesteld door het presidium van de gemeente Cranendonck in de presidiumvergadering van
4 januari 2018.
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

Mr. H.C.R.M. de Wijkerslooth

