Vastgesteld Verslag Presidium.
Ongewijzigd vastgesteld in de presidiumvergadering van 9 maart 2017
Datum

02-02-2017

Tijd

16:00 - 17:30

Locatie

Kamer burgemeester

Voorzitter

K. Boonen

Aanwezig

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

Afgemeld
Kenmerk

Omschrijving

1

Opening

Mevrouw Vermue is afwezig in verband met haar vakantie. De heer Boonen vervangt
haar.
De heer Dijkmans meldt dat hij tijdelijk verblijft op Camping Soerendonk.
Mevrouw Beenackers meldt dat zij de nieuwe fractievoorzitter is van de PvdA.
2

Vaststellen verslag van de vorige presidiumvergadering (14-12-2016).

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
De actielijst wordt besproken:
33/ Evaluatie bestuurlijke samenwerking MRE: toegevoegd aan conceptagenda
commissie 21 februari (agendapunt regionale samenwerking)
34/ Raadsuitje 2017: de oorspronkelijke datum (15/9) is op verzoek van M. Vermue
verzet naar 22 september (ivm bijeenkomst Provincie).
36/ Herbenoeming RKC: evaluatie wordt uitgesteld tot na uitvoering onderzoek A2
samenwerking en dan samen met HL en Vw opgepakt.
38/ Opvolging T. Dijkmans als voorzitter adviescommissie.
Presidium geeft voorkeur aan voor vaste commissievoorzitter mevrouw Bruggink. P.
Beerten bespreekt dit in fractie en geeft uitsluitsel in volgende presidium vergadering
of zijn fractie en mevrouw Bruggink hiermee instemmen. Er moet daarnaast wel een
vaste vervanger worden gevonden.
3

Lange Termijn Agenda

Desgevraagd licht mevrouw Van Aaken toe dat de informatie t.b.v. de LTA op het
gebied van Sociaal Domein nog niet volledig is als gevolg van nog noodzakelijk overleg,
ziekte van medewerkers en afhankelijkheid van ondersteuning binnen de A2
samenwerking.
 De afspraak wordt gemaakt dat alle informatie medio februari 2017 beschikbaar is
en de bestuurlijke onderwerpen uit de begroting 2017 ook dit jaar worden
ingepland.
4

activiteitenplanning

Visie op de organisatie:
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Er wordt een (nieuw) raadsvoorstel voorbereid voor de cyclus van april (commissie 28
maart, raad 11 april). Een informatieavond wordt ingepland op dinsdag 14 maart.
Informatieavond woningbouwprojecten: voorkeur voor inplannen op dinsdag 4 april.
(Opmerking: 4 april is niet mogelijk. Als datum wordt nu ingepland dinsdag 18 april).
4.1

Politiek Actief

Prodemos heeft laten weten dat de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en
Valkenswaard zijn geselecteerd voor deelname aan het project dat gesubsidieerd
wordt.
Deze training (voor inwoners) moet onderdeel worden van het plan ter uitvoering van
de door de raad aangenomen motie.
De werkgroep uit de raad bestaat uit de volgende personen: T. Dijkmans, H. van Lint,
P. Beerten, K. Boonen.
 Voor het volgende presidium (9 maart) moet een plan worden aangeboden.
5

Concept agenda vergadering adviescommissie

Onder agendapunt 13 (regionale samenwerking) wordt de bespreking van de MREevaluatie toegevoegd.
Agendapunt 8: Anterieure overeenkomst DIC
De geheimhouding van de anterieure overeenkomst wordt besproken. Deze
overeenkomst wordt ter inzage gelegd bij de griffier. Het presidium wil in ieder geval
de mogelijkheid openhouden om hier vragen over te stellen. Behandeling achter
gesloten deuren wordt uitgesloten.
Voor de bespreking van dit agendapunt wordt niemand uitgenodigd.
De agendapunten 7 en 8 worden als eerste agendapunten geagendeerd.
De heer Beerten meldt dat agendapunt 10 (bespreekstuk raadsinformatiebrief inzake
sponsoring openbare ruimte) kan vervallen.
6

Evaluatie vorige commissievergadering/raadsvergadering

De wijze van besluitvorming over de toelating van de heer Van Lint in de laatste
raadsvergadering wordt besproken.
Het presidium adviseert om vast te houden aan de gebruikelijke manier van
besluitvorming, d.w.z. vaststellen van het besluit tot toelating zonder stemming, tenzij
de commissie geloofsbrieven anders adviseert.
Commissievergadering:
Mevrouw van Happen vraagt zich af of het presidium kritisch genoeg is geweest bij
het vaststellen van de agenda van de commissie door niemand uit te nodigen bij het
agendapunt structuurvisie.
Mevrouw Beenackers heeft zich geërgerd aan de overvolle agenda en vraagt om te
streven de agenda's van de vergaderingen meer in balans te brengen..
De voorzitter van de commissie zou kunnen vragen aan de fracties of er iets gezegd
moet worden in plaats van alle fracties het woord te geven. Mevrouw Van Happen
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merkt op dat het ook aan de fracties is om aan te geven dat er geen verdere
bespreking nodig is.
Mevrouw Beenackers merkt op dat het onhandig is dat het standpunt van het college
na de vergadering van de adviescommissie (inzake platanen Cranendoncklaan) wijzigt.
De heer Boonen merkt op dat het lastig wordt als tussen commissie en raad
verschillende stukken worden aangeboden. Mevrouw Van Aaken licht toe dat er in
eerste instantie een verkeerd stuk is aangeleverd bij de griffie waardoor deze
verwarring is ontstaan.
Mevrouw Van Happen heeft zich tijdens de vergadering van commissie en raad
gestoord aan het feit dat er opmerkingen zijn gemaakt die rechtsreeks betrekking
hadden op personen.
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Jaarverslag 2016 en jaarplan 2017 griffie

De fractievoorzitters bespreken het jaarverslag en jaarplan met hun fracties.
 Binnen 2 weken leveren zij opmerkingen en aanvullingen aan.
In de volgende vergadering van het presidium kan het dan worden vastgesteld.
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Gedragscode voor de gemeenteraad

Tijdens de bijeenkomst op 24 januari is de concept Gedragscode voor de
gemeenteraad en het Protocol besproken.
Daar is de conclusie getrokken dat het voorliggende concept, inclusief het protocol,
nog een keer met een aantal raadsleden tegen het licht moet worden gehouden
voordat het vastgesteld kan worden.
Belangrijke suggesties van de trainer waren:
Laat zaken die elders al geregeld zijn in de (gemeente)wet achterwege;
Kijk kritisch naar het hoofdstuk met de titel “corruptie”.
De heer Beerten wil vooral ook duidelijkheid over het lid zijn van verenigingen.
 Afgesproken wordt dat de fractievoorzitters binnen 2 weken namen doorgeven
van degenen die met de griffier de wijzigingen van de concept gedragscode zullen
bespreken.
9

vervanging functies F. van der Wiel

Als gevolg van het afscheid van de heer Van der Wiel als raadslid moeten enkele
functies opnieuw worden ingevuld:
Lid IOGAS -> wordt overgenomen door mevrouw Beenackers
Lid werkgeverscommissie -> wordt overgenomen door mevrouw Beenackers
Lid Raadstafel21 MRE -> wordt overgenomen door de heer Van Lint
 Besluitvorming door de raad wordt voorbereid voor de eerstvolgende
raadsvergadering.
10

verantwoording fractievergoeding VVD 2016

Het presidium besluit in te stemmen met de vaststelling van de fractievergoeding VVD
2017 en reservering.
11

Rondvraag
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De

heer Boonen maakt melding van het feit dat de nu gevolgde procedure van de
aanbesteding voor de accountancydiensten voor betrokken raadsleden erg veeleisend
is. Bij de evaluatie van de procedure is dit een punt van aandacht.
12

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 17.25 uur.

