DE GEMEENTERAAD
VAN CRANENDONCK
ACTIELIJST PRESIDIUM na vergadering 8 januari
nr

Aktie
Presidium 20 september 2018
Collegeprogramma 2018 – 2022
De heer Boonen vraagt (..) of er een
collegeprogramma wordt gemaakt voor
de komende 4 jaren. Mevrouw Van Aaken
zegt dat dit wordt gemaakt in het eerste
kwartaal van 2019.

Door

Status

J. van Aaken

15 november:
Wordt gecorrigeerd door mevrouw Van Aaken. Er wordt een collegeprogramma gemaakt voor
2019.

22

Motie 345
De heer Boonen vraagt om nadere
informatie over de afhandeling van de
motie 345 (motie ruilverkavelingsweg dd.
24 april 2018).

J. van Aaken

15 november:
8 januari:
K. Boonen vraagt hoe tarief uiteindelijk is toegepast.
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Introductie R. van Kessel
Alle fracties willen na de installatie graag
een afspraak met de nieuwe
burgemeester. Aan de griffier wordt
gevraagd om met de heer Van Kessel te
bespreken of hij bijzondere wensen heeft
over de kennismaking met de raad.

P. Bemelmans

15 november:
8 januari:
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.
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Klimaat raadzaal
De heren Van Rooij en Aarts dringen er op

J. van Aaken

15 november:
-
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8 januari:
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.
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aan om snel maatregelen te nemen om
het klimaatbeheersingssysteem aan te
pakken. Zowel tijdens de
raadsvergadering als tijdens de
commissievergadering was het erg koud
door de sterke luchtstroom uit het
systeem.
Presidium 15 november
Rondleiding de Risse
De griffier zal de vraag uitzetten bij
raads/commissieleden of er belangstelling
is voor een rondleiding bij de Risse.

8 januari:
Mevrouw Van Aaken meldt dat dit nog steeds de aandacht heeft en regelmatig testen worden
gedaan om het systeem beter in te regelen.

P. Bemelmans

8 januari:
Er zijn 3 aanmeldingen (Gimblett, Beenackers, v.d. Burgt). Fractievoorzitters brengen dit nog een
keer onder de aandacht in hun fractie. Er kan nog 1 week worden aangemeld. Indien niet meer
belangstelling wordt rondleiding niet georganiseerd.
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Informatiemiddag
De griffier overlegt met Cordaad of de
eerder uitgestelde informatiemiddag ook
op een dinsdagavond kan worden
ingepland.

P. Bemelmans

8 januari:
Vraag is uitgezet, nog geen reactie ontvangen.
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Werkgroep sociaal domein
Mevrouw Van Aaken meldt dat een
werkgroep zich gaat bezig houden met de
vraag welke gegevens uit het sociaal
domein moeten worden gemonitord.
Zij vraagt of er ook mensen uit de fracties
hier aan kunnen deelnemen. Namen
kunnen worden doorgegeven via de
griffier.

P. Bemelmans

8 januari:
Aangemeld: Beerten, Beenackers, Swinkels. Van Happen, Corporaal (O.v.)

Presidium 8 januari 2019
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Uitnodiging De Risse
De heer Van Kessel zegt toe dit gevoel
neer te leggen bij wethouder Lemmen en
hem vragen een reactie te geven.
Rechtspositiebesluit
Er is een brief van de Nederlandse
vereniging voor raadsleden naar
aanleiding van wijzigingen in het
Rechtspositiebesluit.

R. van Kessel

P. Bemelmans

Het presidium ontvangt graag een advies
van Personeelszaken over de inhoud van
deze brief.
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Jaarplan griffie
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.

fractievoorzitters

