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nr
34

Aktie
Presidium 6 oktober 2016
Raadsuitje 2017

36

Presidium 10 november 2016
Herbenoeming RKC

45

Presidium 2 februari 2017
Kwaliteit van stukken

Door

Status

J. van Aaken, M.
Vermue

Organisatie op vrijdag 22 september 2017 door het college.

P. Bemelmans

Afspraak inplannen met leden rekenkamercommissie in januari
PRESIDIUM 2 FEBRUARI:
Evaluatie uitgesteld tot na afronding onderzoek A2 samenwerking.

P. Bemelmans
J. van Aaken




De witregels wordt mogelijk veroorzaakt door de techniek (bij het uploaden in ibabs). P.
Bemelmans zal dit nagaan.
P. Bemelmans en J. van Aaken bespreken een mogelijke oplossing om taal- spellingsfouten in
stukken te voorkomen

PJB (30/3): Alle fractievoorzitters hebben een papieren set met raadstukken van de lopende cyclus
ontvangen met het verzoek om deze te voorzien van correcties om aantoonbaar te maken de
hoeveelheid van de fouten en de aard van de fouten.
Griffier gaat meting uitvoeren over aanlevertijden van stukken aan de raad (tijdigheid). Stukken die
voortijdig worden aangeleverd worden al geplaatst in ibabs in de agenda van de eerstvolgende
vergadering van de adviescommissie.
Presidium 11 mei:
J. van Aaken geeft een toelichting op de gemaakte analyse (zie verslag 11 mei)
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Stemgedrag monitor

P. Bemelmans

l35jnxoq.a1t8e34e0a1-e895-4781-a942-090f820ec148

P. Bemelmans onderzoekt de mogelijkheden van een stemgedragtool (past dit in ibabs, wat zijn de
kosten, wat betekent dit aan hoeveelheid werk).
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PJB 11 mei: iBabs kent de mogelijkheid van een stemgedragtool. Gebruiksmogelijkheden worden nu
onderzocht.
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Kennismaking accountant

P. Bemelmans

Inplannen na zomerreces
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Werkbezoek Den Haag

P. Bemelmans,
M. Vermue

M. Vermue stelt voor om met de huidige raad een bezoek te organiseren aan Den Haag (VNG,
Tweede Kamer, kennismaking nieuwe TK-leden uit Brabant), eventueel samen met de twee andere
A2-raden.
Het presidium vindt het een goed voorstel om dit nog in te plannen voor het zomerreces (juli).

PJB (30/3): Griffies van Vw en H-L hebben dit besproken met hun presidia. Beide zijn enthousiast
maar H-L geeft wel voorkeur aan inplannen na zomerreces
Presidium 6 april 2017:
Organiseren voor zomerreces. Mogelijkheid onderzoek om dit per trein te doen.
Presidium 11 mei:
Definitieve datum bepaald op 22 juni. PJB inventariseert het aantal deelnemers en nodigt raadsleden
Heeze-Leende en Valkenswaard uit.
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Presidium 11 mei 2017
Uitnodiging OMNI-vereniging

51

52

P. Bemelmans

De griffier wordt gevraagd om namens de fracties te bedanken voor de uitnodiging en te
laten weten dat de fracties op een later moment gebruik willen maken van het aanbod
maar op dit moment eerst een voorstel van de wethouder afwachten.

Besluitvorming VNG – congres

J. van Aaken, M.
Vermue.

VNG-voorstellen ook naar de raad sturen zodat deze daar eventueel een advies over kan
geven aan het college.

RIB glasvezel

J. van Aaken

De overeenkomst met MABIB wordt ter inzage gelegd bij de griffie maar niet digitaal
verspreid.
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Gedragscode en Protocol

P. Bemelmans
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P. Bemelmans verstuurt de stukken naar alle raadsleden. De fracties reageren voor de
zomervakantie zodat de gedragscode kan worden vastgesteld in de eerste
raadsvergadering na het zomerreces.
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