Vastgesteld verslag Presidium
Ongewijzigd vastgesteld in de presidiumvergadering van 23 augustus 2018
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezig
Afgemeld

31 mei 2018
16:00 - 17:40
CR Kamer secretaris
H.C.R.M. de Wijkerslooth
H.C.R.M. de Wijkerslooth, J. van Happen, M. Beenackers , K. Boonen, J.
Drieman, P. Bemelmans, J. van Aaken
P. Beerten

1

Opening

2

Vaststellen verslag van de vorige presidiumvergadering
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van de actielijst
(nr. 14: opvolging WSJG) meldt de heer De Wijkerslooth dat het college wel
bespreking van de opvolging voorbereid maar dat dit geen raadsvoorstel wordt).
(nr. 83: installatie raadzaal): 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.

3

Lange Termijn Agenda
De bestuurlijke onderwerpen 340 (uitvoeringsparagraaf structuurvisie), 254
(anterieure overeenkomsten) en 255 (bovenwijkse voorzieningen) worden
samengevoegd tot een raadsvoorstel Fonds Ruimtelijke Kwaliteit. Dit wordt
aangeboden na het zomerreces.

4

activiteitenplanning
in te plannen:
bijeenkomst Woningbouwprogramma - september
bijeenkomst concept-ontwikkelperspectief Buitengebied én de omgevingswet (bijv.
via de inzet van het omgevingswetspel) in oktober/november
De raadsledenbijeenkomst van het MRE op 6 juni vervalt. Deze wordt nu
georganiseerd op woensdag 4 juli.
Aansluitend aan de raadsvergadering van 12 juni bespreekt de raad het
ambitiedocument. De heer Verhoeven (als vertegenwoordiger A2-subregio) is
uitgenodigd.
Ommeganck 26 juni: mevrouw Van Happen vervangt de heer De Wijkerslooth in
verband met zijn afwezigheid (VNG-congres).
De heer Bemelmans heeft afgesproken met Pro6 dat hij op zaterdag 9 juni voor de
fractie en achterban een algemene introductie over de instrumenten van de raad en
de werkwijze van de Cranendonckse raad verzorgt. Hij biedt aan dit ook voor overige
fracties te verzorgen.
Voor de informatieavond Sociaal Domein op 5 juni is mevrouw Van Happen
avondvoorzitter.

5.1

concept agenda raadsvergadering 12 juni
De concept agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

5.2

Concept agenda vergadering adviescommissie 19 juni
Voor deze vergadering is de accountant uitgenodigd om een toelichting te geven bij
de jaarrekening.
Het raadsvoorstel Ontwikkelperspectief buitengebied (Buitenkans!) wordt onder
voorbehoud aan de agenda toegevoegd omdat het dinsdag nog in het college moet
worden besproken.
Indien het niet tijdig wordt aangeleverd wordt het niet geagendeerd.
Gezien de uitgebreide agenda besluit het presidium de vergadering te laten starten
om 18.30 uur. Als eerste worden de financiële stukken (jaarrekening) behandeld.
Omstreeks 19.30 worden de agendapunten besproken waarvoor insprekers zich
aanmelden.
Daarna worden de overige stukken behandeld.
De heer Boonen vraagt de heer Van Tulden of hij deze vergadering wil voorzitten.
Indien er geen alternatieven zijn zal de heer De Wijkerslooth de vergadering leiden.
(De heer Van Tulden heeft inmiddels toegezegd de vergadering als voorzitter te
willen leiden).

6

Evaluatie vorige commissievergadering/raadsvergadering
Het presidium stelt vast dat het verloop van de vergadering werd verstoord door het
feit dat de beantwoording van de schriftelijke vragen te laat en niet volledig was.

7

Evaluatie Verkiezingen
Op verzoek van mevrouw Van Happen wordt aan de evaluatie toegevoegd:
-

Betrek partijen bij het bepalen van de locaties waar de borden worden geplaatst
en de zichtrichting van de borden;

De heer Boonen vraagt om te onderzoeken of er een behoefte is aan de inrichting
van een stembureau waarbij extra aandacht wordt gegeven aan voorzieningen voor
mensen met een beperking, met name ook blinden.
De heer Beerten meldt dat zijn fractie het niet eens is met het feit dat alle personen
die op de kandidatenlijst staan niet meer in aanmerking kunnen komen voor
plaatsing op een stembureau.
8

Rondvraag en mededelingen
Mevrouw van Aaken vraagt of het presidium vasthoudt aan het eerdere besluit om
alle stukken uit de P&C – cyclus ook op papier aan te leveren voor alle raadsleden en
fractievertegenwoordigers.
Het presidium vindt het prettig om deze stukken ook op papier te ontvangen en
handhaaft dit besluit.
De heer De Wijkerslooth meldt dat de portefeuilleverdeling ter informatie is
aangeboden.
De heer Boonen vraagt wie aanwezig kunnen zijn bij de informatieavonden die niet
gepubliceerd worden zoals dinsdag a.s. de avond over het Sociaal Domein.
Eerder is afgesproken dat ook anderen uit de achterban van partijen welkom zijn.
Hun komst wordt vooraf gemeld bij de griffie.
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De heer Beerten vraagt om te onderzoeken of het mogelijk is iets te doen aan de
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.
De heer Bemelmans heeft in de vorige vergadering gemeld dat de nieuwe
modelverordeningen geen reden zijn tot aanpassing van de huidige Reglementen. Hij
vraagt of het gewenst is dat ook fractievertegenwoordigers bij benoeming de eed of
de verklaring en belofte afleggen.
Het presidium stemt in met dit voorstel en vraagt om een voorstel voor te bereiden.
9

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 17.15 uur

Aldus vastgesteld door het presidium van de gemeente Cranendonck in de
presidiumvergadering van 23 augustus 2018.
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

Mr. H.C.R.M. de Wijkerslooth
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