Vastgesteld verslag Presidium
Gewijzigd vastgesteld 14-9-2017 (toevoeging: Aanwezig ook mw.
Beenackers)
Datum

24-08-2017

Tijd

16:00 – 17:45 uur

Locatie

Kamer burgemeester

Voorzitter

M. Vermue - Vermue

Aanwezig

M. Vermue, K. Boonen, P. Beerten, J. van Happen, S. den Breejen, T.
Dijkmans, P. Bemelmans, J. van Aaken

Afgemeld

-

Omschrijving
1

Opening

2.1

Vaststellen verslag van de vorige presidiumvergadering (15 juni en 27 juli)
Het verslag van 15 juni 2017 wordt gewijzigd vastgesteld. Het verslag van 27 juli
wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.2

Actielijst
AP 36. Door de griffiers van Cr, Vw en HL wordt gezamenlijke evaluatie voorbereid
die plaats vindt voor gemeenteraadsverkiezingen 2018.
AP 54. Mevrouw van Aaken heeft vergelijking gemaakt met onze begroting
(paragraaf verbonden partijen). Er is mogelijk 1 onderdeel dat toegevoegd kan
worden dat meerwaarde biedt (= advies aan de raad). Kostenaspect moet nog
worden uitgezocht. Daarna kan afweging worden gemaakt.
AP 55. Mevrouw van Happen en mevrouw Beenackers merken op dat papieren versie
eigenlijk te laat komt waardoor geen meerwaarde meer. Zie verder onder
agendapunt 4.3 (planning begroting).
AP 56. Dag van democratie in september is niet te realiseren. Er wordt een
projectgroep gevormd die een dergelijk evenement gaat organiseren in januari i.p.v.
Nieuwjaarsreceptie. Fracties kunnen namen doorgegeven van leden die hierover
willen meedenken en doen.
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Lange Termijn Agenda
-

Wijziging planning 2e burap en overheveling budgetten (K. Boonen)
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Mevrouw van Aaken licht toe dat overhevelingen van budgetten gebonden is aan
criteria. 2e Burap is wel beschikbaar bij behandeling van de begroting.
De conceptversie van de 2e burap is beschikbaar bij de beantwoording van de vragen
ter voorbereiding op de behandeling van de begroting.
Presidium stemt in met aanpassing planning LTA t.a.v. 2e burap en overheveling
budgetten.
Mevrouw Beenackers maakt zich zorgen over het feit dat er toch weer een aantal
onderwerpen in de LTA wordt doorgeschoven.
4.1

Activiteitenplanning
-

Bijeenkomst de Risse alleen voor raad Cranendonck?

Het presidium vindt het op dit moment niet noodzakelijk om voor de raad een
afzonderlijke bijeenkomst in te plannen.
-

Wijziging 12 september: informatieavond Baronie van Cranendonck in plaats van
ozb, parkmanagement

4.2

Vergaderschema 2016 – 2017
Op verzoek van mevrouw van Happen in verband met de wijziging planning
presidium wordt het vergaderschema nogmaals besproken.
Het presidium besluit de eerdere aanpassing van het schema met betrekking tot het
presidium weer terug te draaien omdat het in de voorbereiding van de
adviescommissie voor de fracties beter uitkomt als het presidium een week eerder
vergadert.

4.3

Planning behandeling programmabegroting 2018
Verschil 2016: ambtelijke toelichting op maandag 23 oktober.
Mevrouw van Aaken wijst er op dat de beantwoording van de vragen mogelijk in de
knel komt doordat deze moeten worden beantwoord in de herfstvakantie.
Zij vraagt daarom aan de fracties om de vragen zo spoedig mogelijk in te sturen.
De afspraak wordt gemaakt dat op 5 oktober ook de papieren versie van de
conceptbegroting wordt aangeleverd. Een papieren versie van de definitieve
begroting heeft geen meerwaarde omdat de voorbereiding door de fracties dan al
gestart is. Ook is er een afwijking in de paginanummering tussen de digitale
conceptversie en de definitieve versie.
De definitieve planning luidt als volgt:

Dinsdag 3 oktober:
Donderdag 5 oktober:

Dinsdag 17 oktober, 12.00:

vaststellen van conceptbegroting door college
digitale verspreiding concept
programmabegroting en papieren
(onbewerkte) versie conceptbegroting
inzenden technische vragen door fracties
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Maandag 23 oktober,
12.00:
Maandag 23 oktober,
19.30:
Dinsdag 24 oktober: 19.30:
Maandag 30 oktober,
10.00:
Dinsdag 7 november,
16.00:
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schriftelijke beantwoording technische vragen
aanlevering conceptversie 2e burap
ambtelijke toelichting beantwoording
Adviescommissie Beeldvorming
aanleveren teksten voor grenskoerier (fracties)
Raadsvergadering – Oordeelsvorming (debat)
en Besluitvorming

Concept agenda vergadering adviescommissie 5 september 2017
De heer Bemelmans vraagt of er behoefte is aan een IOGAS overleg op 4 september
om te overleggen over de A2 stukken op de agenda.
Vanuit Vw is er 1 aanmelding, 2 afmeldingen. Vanuit HL is er nog geen bericht
ontvangen. M. Beenackers is ook verhinderd.
Presidium vindt het niet zinvol on de bijeenkomst door te laten gaan als de opkomst
zo gering is.
Vanwege de zeer volle agenda besluit het presidium op 12 september een 2e
vergaderavond in te plannen op 12 september aansluitend aan de informatieavond
Baronie van Cranendonck.
Op 5 september worden in ieder geval geagendeerd en besproken:


Raadsvoorstel DIC
Voor dit agendapunt wordt niemand expliciet uitgenodigd. Er heeft zich op dit
moment 1 inspreker gemeld.



Raadsvoorstel bestuursovereenkomst COA/bestuursopdracht NDK
Bij dit agendapunt zij vertegenwoordigers van het COA aanwezig.

Agendapunten die niet meer behandeld kunnen worden schuiven door naar 12
september.
Op 12 september worden in ieder geval geagendeerd:


De raadsvoorstellen inzake de A2 samenwerking,



het later aangeleverde commissievoorstel Sport en



het raadsvoorstel inzake de Ruilverkavelingsweg.

De heer Horst wordt hierover geïnformeerd omdat hij eerder heeft gemeld in te
willen spreken over dit onderwerp, maar op 5 september verhinderd is.
Alle fracties geven aan (uiterlijk vrijdag 1 september) welke stukken als
hamerstukken onbesproken kunnen blijven.
Bespreekstukken worden zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld.
5.1

Raadsvoorstel: wensen en bedenkingen naar aanleiding van ontwerpbesluit VRBZO
en ODZOB inzake BIZOB

Pagina 4
Op 12 juli hebben de AB van de Veiligheidsregio en de ODZOB de raad (en het
college) geïnformeerd over een voorgenomen besluit om deel te gaan nemen in
Stichting BIZOB. Eventuele wensen en bedenkingen kunnen worden ingebracht tot 13
oktober.
Deze brieven komen op de lijst van ingekomen stukken in de raad van 19
september. Voor het college is het belangrijk om te weten of de raad wensen en
bedenkingen in wenst te sturen.
Indien dat niet het geval is wordt de brief aangemerkt als v.k.a. en worden de VR en
ODZOB geïnformeerd dat geen wensen en bedenkingen worden ingezonden.
Presidium besluit dat de brief kan worden aangemerkt als v.k.a. op de lijst van
ingekomen stukken.
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Evaluatie vorige commissievergadering/raadsvergadering
Mevrouw Beenackers:
Voor het publiek is het lastig om de discussie te volgen over een niet ingediende
motie (of amendement). Het verdient aanbeveling een dergelijke motie in te dienen
en na bespreking eventueel weer in te trekken.
De heer Boonen:
Heeft de vergadering nageluisterd en vond de discussie over de motie inzake
pinautomaten inhoudelijk niet erg sterk, en wat hem betreft ook overbodig.
De heer Beerten, mevrouw Van Happen en mevrouw Beenackers vonden de motie wel
belangrijk in het kader van de leefbaarheid in de kernen. Het was wel lastig om te
vinden hoe het onderwerp op de agenda kon worden gezet.
Mevrouw Beenackers:
Heeft zich gestoord aan het feit dat de heer Boonen in de raadsvergadering
persoonlijke opmerkingen maakt naar aanleiding van opvattingen die door een
fractievertegenwoordiger in de commissie zijn gemaakt.
Mevrouw Vermue:
Heeft van deelnemers cursus politiek actief te horen gekregen dat het hen is
opgevallen dat tijdens de vergadering veel zaken herhaald worden door de
verschillende fracties.
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Evaluatie gebruik overzichten in ibabs
Het presidium is tevreden over deze nieuwe manier van werken. De notificaties via
email worden als prettig ervaren.
Fractievoorzitters bespreken dit nog een keer met hun fractie en zullen dan
aanvullende opmerkingen doorsturen (indien die er zijn).
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Rondvraag & Mededelingen
Vraag mevrouw Beenackers naar aanleiding van datum op Raadsinformatiebrieven.
Dit werkt verwarrend en het lijkt er op dat deze brieven soms erg lang onderweg
zijn.
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Door de heer Bemelmans wordt uitgelegd dat dit komt omdat soms door een
medewerker niet de datum van de collegevergadering waarop de
raadsinformatiebrief wordt vastgesteld wordt ingegeven maar de datum waarop de
brief voor het eerst wordt aangemaakt.
Mededelingen mevrouw Vermue:
Het ontslag van mevrouw Kleine is in behandeling. Aan de voorzitter van het
stembureau is verzocht een vervangend raadslid te benoemen per 18 september.
Een casusbeschrijving inzake mogelijke belangenverstrengeling als gevolg van een
nieuwe werkkring van de heer Van Leeuwen wordt voor toetsing voorgelegd aan de
provincie Noord-Brabant. Dit is de instantie die een eventuele vrijstelling kan
verlenen.
Mededeling mevrouw Beenackers:
Begin september wordt een nieuwe politieke groepering gelanceerd (Pro6) die gaat
deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Hierin wordt samengewerkt
door verschillende progressieve partijen waaronder de PvdA. De PvdA zal dan
volgend jaar niet meer deelnemen met een eigen lijst.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 17.45 uur.

Aldus vastgesteld door het presidium van de gemeente Cranendonck in de presidiumvergadering van
14 september 2017.
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

Mr. M.M.D. Vermue - Vermue

