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Aktie
Presidium 1 februari 2018
Technische installatie raadzaal

Door

Status

P. Bemelmans

Opvragen PvE geluidsinstallatie Valkenswaard - Afgehandeld.
14 mei: een werkgroep is gevormd om aanbesteding voor te bereiden. Deze bestaat uit
medewerkers facilitair , Bizob, I&A, griffier.
31 mei: Om het krediet vrij te geven moet een raadsbesluit worden voorbereid. Het
presidium stelt voor om dit te doen door middel van een Nota van Wijzigingen bij de
behandeling van de 1e Burap.
23 augustus:
Aanbesteding is gestart. Oplevering naar verwachting eind november.
20 september:
Volgens planning. Voorlopige gunning wordt volgende week gedaan.
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Presidium 31 mei 2018
wifi-verbinding voor raadsleden in het
gemeentehuis. Er moet steeds opnieuw
aangemeld worden. Kunnen raadsleden
ook een vaste aansluiting krijgen?
Mevrouw van Aaken legt uit dat dit niet
mag op basis van de AVG. Om die
reden kunnen raadsleden geen toegang
krijgen tot de eigen besloten omgeving.
Gevraagd wordt om de mogelijkheid
van een eigen raadsomgeving te
onderzoeken.
Is het gewenst dat ook
fractievertegenwoordigers bij

J. van Aaken

23 augustus:
Er wordt onderzocht of een omgeving conform govroam voor raadsleden kan worden
ingericht.
20 september:
Er is een piot gestart met enkele raadsleden om publicroam te testen.

P. Bemelmans

2o september:
Nog niet gestart.
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benoeming de eed of de verklaring en
belofte afleggen.
Het presidium stemt in met dit voorstel
en vraagt om een voorstel voor te
bereiden.
Presidium 20 september 2018
Sociaal domein:
Het college bereidt een notitie voor die
besproken kan worden in de
adviescommissie. In de notitie wordt
ingegaan op een eventuele
koerswijziging en uitgangspunten voor
de toekomst.

J. van Aaken

LTA
De griffier en de gemeentesecretaris
moeten hierover in overleg met elkaar en
nieuwe afspraken over maken.
Extra informatieavonden
Inplannen 3 extra-avonden

P. Bemelmans
J. van Aaken
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Extra informatieavonden
Inventariseren behoefte

fractievoorzitters
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Burgerinitiatief IVN
Het presidium vraagt aan mevrouw Van
Aaken om door het college contact op te
laten nemen (inhoudelijk) met het IVN

J. van Aaken

Burgerinitiatief IVN
en in 2019 in de planning op te nemen het
maken van een Verordening

J. van Aaken
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P. Bemelmans
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