Vastgesteld verslag Presidium
Gewijzigd vastgesteld in de presidiumvergadering van 24 januari 2019
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezig

08-01-2019
18:30 – 20:00
Kamer secretaris
R. van Kessel
R. van Kessel, J. van Happen, C. van Rooij, W. Aarts, K. Boonen, J. Drieman,
P. Bemelmans, J. van Aaken

Afgemeld

1

Opening
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Vaststellen verslag van de vorige presidiumvergadering
Bij agendapunt 6:
Mevrouw Van Aaken vraagt om verduidelijking van de gewenste aanpak van de
beantwoording van vragen naar aanleiding van de begroting.
Het presidium wil de beantwoording van vragen gesorteerd per pagina. Dit
betekent dat bij het indienen van de vragen ook de pagina moet worden vermeld.
Dit wordt gewijzigd in het verslag.
Bij agendapunt 7:
Mevrouw Van Aaken merkt op dat de tekst over het afscheidscadeau dat de heer
Van Kessel heeft gevraagd bij zijn afscheid in de gemeente Peel en Maas niet is
gemaakt in dit verband. De zin wordt geschrapt uit het verslag.
Het verslag van de vergadering van 15 november 2018 wordt gewijzigd
vastgesteld.
Actielijst
Nr. 83: Technische installatie raadzaal
Implementatie van het systeem vindt plaats in februari 2019.
Afgehandeld.
Nr. 12: wifi-verbinding voor raadsleden in het gemeentehuis
Publicroam wordt m.i.v. 15 januari 2019 uitgerold. Het open netwerk gaat dan uit
de lucht.
Afgehandeld.
Nr. 13: fractievertegenwoordigers bij benoeming de eed of de verklaring en
belofte afleggen.
Wordt opgenomen in jaarplan griffie.
Afgehandeld.
Nr. 19: Burgerinitiatief IVN
Brief van IVN Cranendonck is opgenomen als bespreekstuk voor de
commissievergadering van 15 januari 2019.
Afgehandeld.
Nr. 21: Collegeprogramma 2018 – 2022
Het collegeprogramma 2019 wordt vastgesteld in Q1.
K. Boonen vraagt of het raadsprogramma ook wordt omgezet in een collegeuitvoeringsprogramma 2018-2022. De heer Van Kessel bespreekt deze vraag in
het college.

Nr. 22: Motie 345 Ruilverkavelingsweg
K. Boonen vraagt hoe het tarief uiteindelijk is toegepast.
Nr. 23: Introductie R. van Kessel
De heer Van Kessel bezoekt alle fracties tijdens een van hun fractievergaderingen.
Deze bezoeken worden op korte termijn ingepland.
Daarnaast wil hij ook individueel kennismaken met alle raadsleden. De uitvoering
hiervan moet nog uitgewerkt worden.
Nr. 24: Klimaat raadzaal
Mevrouw Van Aaken meldt dat dit nog steeds de aandacht heeft en regelmatig
testen worden gedaan om het systeem beter in te regelen.
Nr. 26: Informatieavond
Afgehandeld.
Nr. 27: Informatieavond
Afgehandeld.
Nr. 28: Rondleiding de Risse
Er zijn 3 aanmeldingen (C. Gimblett, M. Beenackers, A. v.d. Burgt).
Fractievoorzitters brengen dit nog een keer onder de aandacht in hun fractie. Er
kan nog 1 week worden aangemeld. Indien er niet meer belangstelling is wordt de
rondleiding niet georganiseerd.
Nr. 29: Informatiemiddag Cordaad
Vraag is uitgezet, nog geen reactie ontvangen.
Nr. 28: Verordening burgerinitiatief
Afgehandeld.
Nr. 29: Werkgroep sociaal domein
Aangemeld: P. Beerten, M. Beenackers, W. Swinkels, J. van Happen, J. Corporaal
(o.v.)
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Lange Termijn Agenda
De heer Van Kessel meldt dat het proces met betrekking tot de LTA op de agenda
staat van de eerstvolgende driehoek.
De heer Drieman is wel van mening dat hierin moet worden meegenomen dat er
meer vooruit moet worden gekeken. Als geconstateerd wordt dat een planning
niet gehaald wordt, moet dit eerder gemeld worden.
De afspraken naar aanleiding van de vastgestelde programmabegroting 2019
moeten nog worden toegevoegd aan de LTA.

3.1

inzage documenten
Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de heer Boonen.
Het betreft het verzoek om inzage in de aanbestedingsdocumenten Baronie van
Cranendonck en de reactie daarop. Hierover is de heer Boonen verbaasd.
De heer Van Kessel licht toe dat het niet verstandig is om de inkoopstrategie en
het contract naar buiten te brengen. Er is geen geheimhouding opgelegd, maar de
stukken mogen vertrouwelijk worden ingezien. Uitgangspunt is steeds: alles is
openbaar, tenzij...
De heer Boonen vindt het een beperking van zijn rol als raadslid. Hij kan immers
niets met de informatie als hij niet in de openbaarheid het college hierover kan
aanspreken.
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De heer Van Kessel stelt de heer Boonen voor om de stukken te bekijken. Indien
hij vervolgens van mening is dat er een vervolg op moet komen kan dit met hem
worden besproken.
Activiteitenplanning
•

Gesprek afvaardiging uit de raad met Berenschot inzake Stip op de Horizon.
Het presidium stelt voor om deze afspraak in te plannen na de – naar
verwachting korte - raadsvergadering op 29 januari. Het presidium wil wel
graag vooraf geïnformeerd worden over specifieke onderwerpen en vragen.

•

Uitnodiging De Risse.
Mevrouw Van Happen spreekt haar zorg uit. Uit de aangeboden informatie
lijken de plannen het hele sociale domein te bestrijken. In hoeverre deze
informatieavond nog iets toevoegt is de vraag gezien het grote aantal
stakeholders dat al is betrokken bij de ontwikkelde plannen.
De heer Van Kessel zegt toe dit gevoel neer te leggen bij wethouder Lemmen
en hem vragen een reactie te geven.

•

inplannen dagdeel Brainport/Keyport in bedrijf.
De bedoeling is dat de directie/bestuur van Brainport en Keyport samen met
de raad op bezoek gaat bij een innovatief bedrijf in Cranendonck.
Het presidium stemt hiermee in. De bezoeken moet wel ruim van te voren
worden ingepland (d.w.z. 2 tot 3 maanden).

•

Nog toevoegen aan overzicht: informatieavond digitale dienstverlening – 19
maart.

•

bezoek AZC en aanmeldstraat
Doel van het bezoek is met name kennismaking en uitleg van procedures.
Het presidium stemt in met dit bezoek op locatie. Bij voorkeur in te plannen
op een dinsdagavond.

•

Verzetten presidium
In verband met het “burgemeestersklasje” is gevraagd om de vergaderingen
van het presidium van 21 maart en 23 mei 1 dag te vervroegen.
Het presidium stemt hiermee in.

Concept agenda vergadering adviescommissie
De heer Van Rooij vraagt om de Raadsinformatiebrief inzake realisering
basisschool voor asielzoekerskinderen toe te voegen aan de agenda als
bespreekstuk. Een motivering volgt nog.
Het presidium stemt hiermee in.
De heer Drieman is van mening dat fracties zich moeten beperken in het
agenderen van brieven als bespreekstuk. Vaak gaat het om vragen die ook eerder
gesteld kunnen worden.
Mevrouw van Happen stelt voor om bijvoorbeeld C-brieven niet meer als
bespreekstukken te agenderen omdat deze toch op enig moment weer bij de raad
terug komen.
De heer Bemelmans adviseert om in de voorbereiding eerder de ingekomen
brieven te lezen. Vragen kunnen dan via de normale weg (voor vrijdag 12.00 uur)
worden gesteld.
Het presidium concludeert dat er geen regels zijn vast te stellen over het al dan
niet agenderen van brieven als bespreekstuk. Het is wel nodig dat alle fracties
kritisch zijn op het vragen van agendering van ingekomen stukken.
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De griffier vraagt of schrijvers van brieven of daarbij betrokken partijen actief
moeten worden geïnformeerd over het feit dat een brief is geagendeerd als
bespreekstuk. Het presidium acht dit niet nodig.
Er worden geen gasten actief uitgenodigd voor de komende vergadering van de
adviescommissie.
De heer Van Kessel meldt dat een Raadsvoorstel ontheffing woonplaats-vereiste
burgemeester wordt voorbereid.
Dit voorstel kan via de normale procedure worden geagendeerd, dat wil zeggen
via de vergadercyclus in februari.
6

Evaluatie vorige commissievergadering/raadsvergadering
• Informatieavonden
De heer Drieman heeft via email de gang van zaken rond informatieavonden
ingebracht. Informatieavonden zijn niet bedoeld om meningen van fracties op te
halen, maar om te informeren. Anders moet worden gekozen voor een
commissievergadering.
Daarnaast wil hij eerder worden geïnformeerd over de inhoud en programma van
de avond.
De heer Van Kessel wil het komende jaar met de raad onderzoeken of ook andere
werkvormen kunnen worden ontwikkeld met de raad en commissie.
• Commissievergadering
Mevrouw Van Happen maakt opmerkingen over het niet spreken via de voorzitter
en lange betogen bij bespreekstukken zonder iets te bespreken. Ook vindt ze dat
er soms te lang wordt doorgegaan bij een bepaald onderwerp. In de voorgaande
bestuursperiode was dit minder vaak het geval en was er een meer constructieve
houding bij alle partijen.
• Raadsvergadering
Mevrouw Van Happen merkt op dat de Memorie van Toelichting pas 1 dag voor de
vergadering werd aangeboden. Dat is veel te laat.
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Rechtspositiebesluit
Er is een brief van de Nederlandse vereniging voor raadsleden naar aanleiding van
wijzigingen in het Rechtspositiebesluit.
Het presidium ontvangt graag een advies van Personeelszaken over de inhoud van
deze brief.
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Rekenkamercommissie
Voor de begeleidingsgroep werving Rekenkamercommissie worden de heer
Teklenburg en mevrouw Beenackers aangemeld.
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Rondvraag & Mededelingen
De heer Aarts vraagt of het juist is dat het contract met de Grenskoerier
automatisch is verlengd voor een jaar. Er zijn nog steeds veel klachten over de
bezorging.
Mevrouw Van Aaken antwoordt dat het contract is verlengd met een jaar (maar
niet automatisch). Er lopen wel gesprekken om de Grenskoerier zich te laten
houden aan de afspraken.
De heer Van Kessel zegt toe om samen met mevrouw Van Aaken ook een afspraak
te maken met de Grenskoerier om het belang te benadrukken.
De heer Aarts vond de kerstbijeenkomst leuk georganiseerd maar de muziek veel
te hard.
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De locatie was minder geschikt.
Het presidium doet de suggestie om niet per activiteit te rouleren tussen de
gemeente, maar te kijken naar de aard van de activiteit. Kasteel Heeze is
bijvoorbeeld meer geschikt voor Kerstviering, Zwembad Valkenswaard voor
zomeractiviteit.
De griffier meldt dat het jaarverslag van de griffie in concept gereed is. Dit wordt
eerst besproken in de driehoek. Hij vraagt de fractievoorzitters om voor het
jaarplan input op te halen bij de fracties. Onderwerpen die in ieder geval al in het
jaarplan komen zijn Rekenkamercommissie, Verordeningen, debattraining en
integriteit.
De heer Van Kessel wil graag een heidag met de raad organiseren. Hierover wil hij
graag met 1 of 2 raadsleden een plan en conceptprogramma voorbereiden.
Publicroam
Belangrijk om hier aandacht aan te besteden in fractievergaderingen. Anders
hebben raads- en commissieleden volgende week dinsdag geen internet/wifi in
de raadzaal.
Publicroam is ook beschikbaar voor fractievolgers, en publieke tribune.
10

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.00 uur.

Aldus vastgesteld door het presidium van de gemeente Cranendonck in de
presidiumvergadering van 24 januari 2019.
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

F.A.P. van Kessel
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