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Aktie
Presidium 6 oktober 2016
Raadsuitje 2017

Door

Status

J. van Aaken, M.
Vermue

Organisatie op vrijdag 22 september 2017 door het college.

P. Bemelmans

Pres. 15 juni:
P. Bemelmans maakt inventarisatie van deelnemers.
AFGEHANDELD
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Presidium 10 november 2016
Herbenoeming RKC

P. Bemelmans

Afspraak inplannen met leden rekenkamercommissie in januari
PRESIDIUM 2 FEBRUARI:
Evaluatie uitgesteld tot na afronding onderzoek A2 samenwerking.
PRESIDIUM 24 AUGUSTUS:
Door de griffiers van Cr, Vw en HL wordt gezamenlijke evaluatie voorbereid die plaats
vindt voor gemeenteraadsverkiezingen 2018.
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Presidium 2 februari 2017
Kennismaking accountant

P. Bemelmans

Inplannen na zomerreces
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Presidium 11 mei 2017
Gedragscode en Protocol

P. Bemelmans

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.
Presidium 15 juni:
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P. Beerten

P. Beerten levert nog een reactie aan.
AFGEHANDELD
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Presidium 15 juni 2017
Monitor Deurne

Fracties;
J. van Aaken

Fracties bespreken het stuk intern en geven een reactie in volgende vergadering
presidium.
J. van Aaken: inschatting van tijd/kosten om monitor te maken
PRESIDIUM 24 AUGUSTUS:
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.

56

Dag van de democratie/speeddaten

61

Presidium 24 augustus 2017
Vergaderschema raad

P. Bemelmans
J. van Aaken
fractievoorzitters

Uitwerken van plan.
PRESIDIUM 24 AUGUSTUS:
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.

P. Bemelmans

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.
AFGEHANDELD
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Evaluatie gebruik overzichten in ibabs

Fractievoorzitters
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Het presidium is tevreden over deze nieuwe manier van werken. De notificaties via email
worden als prettig ervaren.
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Fractievoorzitters bespreken dit nog een keer met hun fractie en zullen dan aanvullende
opmerkingen doorsturen (indien die er zijn).
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