Vastgesteld verslag Presidium
Ongewijzigd vastgesteld in de presidiumvergadering van 10 oktober 2019
Datum

12 september 2019

Tijd
Locatie

16:00 - 17:15 uur
CR Kamer secretaris

Voorzitter

F.A.P. van Kessel

Aanwezig

R. van Kessel, E. Peeters, W. Aarts, P. Beerten, J. Drieman, K. van Laarhoven, P.
Bemelmans, J. van Aaken
P. Beerten vervangt C. van Rooij

Bijzonderheden

1

Opening

2.1

Vaststellen verslag van de vorige presidiumvergadering
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.2

Actielijst
32. Rechtspositiebesluit
Geagendeerd als agendapunt 7. Afgehandeld.
36. Nieuwe foto gemeenteraad
Ingepland 17 september. Afgehandeld.
39. Opvolging rapport Berenschot
Geagendeerd als agendapunt 4.2 – afgehandeld.
42. Klankbordgesprek burgemeester
C. van Rooij en E. Peeters worden toegevoegd aan commissie - afgehandeld.
43. Informatieverzoek uitrol 5G netwerk
Door de GRSA2 wordt een schriftelijke reactie voorbereid.

3

Lange Termijn Agenda
De LTA is actueel. Alle informatie die bij de griffie is aangeleverd is verwerkt.
J. van Aaken meldt dat het proces om de juiste informatie bij de griffie aan te leveren lastig
blijft. Ze stelt voor om bij wijze van proef de LTA tot 31 december 2019 door het MT te
laten beheren.
Dit wordt in het eerstvolgende driehoeksoverleg besproken.
J. Drieman vindt het belangrijk dat indien een mijlpaal niet haalbaar is, in het presidium
gerapporteerd wordt wat de reden daarvan is.

4

Activiteitenplanning
Door de griffier is een sjabloon geïntroduceerd om het presidium beter te informeren over
aard en inhoud van voorgestelde raadsbijeenkomsten. Daarbij moet nog gekeken worden
naar een goede definitie over bijeenkomsten die alleen bestemd zijn voor raadsleden en
fractievertegenwoordigers.
Voor de bijeenkomst van Jeugd en Politiek op 24 september is nog één begeleider nodig.

Het gesprek met de CvdK op 25 september gaat mogelijk niet door in verband met ziekte
van de heer Van de Donk. Namens de gemeente is een boeket bezorgd. De raadsleden
die in de ochtend het gesprek voeren met de CvdK worden uitgenodigd om ook aan de
rest van het programma deel te nemen.
De vergadering van het presidium op 10 oktober begint om 16.00 uur.
De raadsvergadering van 15 oktober wordt niet verplaatst. In het schema van 2020 moet
worden voorkomen dat een vergadering wordt ingepland in de herfstvakantie.
De vergadering van het presidium op 17 oktober vervalt.
Aan het activiteitenoverzicht wordt toegevoegd de informatiebijeenkomst Baronie van
Cranendonck op 10 december. De stukken voor agendering in de decembercyclus zullen
op dat moment al beschikbaar zijn. Vanwege de te verwachten volle agenda wordt
besluitvorming doorgeschoven naar de eerste raadscyclus van 2020.
4.1

Werkbezoek Koningslust 4 oktober
Er hebben zich op dit moment 10 personen aangemeld. Besloten wordt om geen bus in te
zetten maar gezamenlijk vervoer per auto te regelen.

4.2

Voorbereiding bespreking Berenschot
Beide rapporten (Evaluatie / Maatschappelijke opgaven) worden in een besloten
bijeenkomst besproken op dinsdag 17 september, aansluitend aan de raadsvergadering,
onder leiding van burgemeester Van Kessel.
Doel van deze bijeenkomst is om in een veilige omgeving met elkaar van gedachten te
kunnen wisselen zonder standpunten in te nemen. Tevens wordt een doorkijk gegeven
naar de bespreking tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van de A2-gemeenteraden op 23
oktober.
Er bestaat geen geheimhouding op stukken of andere informatie. Alle raadsleden staat het
vrij om zich ook naar anderen uit te spreken over eigen inzichten.
De bespreking van beide rapporten wordt geagendeerd voor de vergadering van de
adviescommissie op 1 oktober.

4.3

Vergaderschema 2020
Het presidium wil voorkomen dat er vergaderingen worden ingepland tijdens meivakantie
en herfstvakantie. Gevraagd wordt om nog een keer te kijken of een daarop aangepast
vergaderschema wordt gemaakt.
De data van de twee eerste cycli in 2020 worden vastgesteld.

5.1

Concept agenda raadsvergadering 17 september
Voor de raadsvergadering wordt nog een raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit aangeleverd.
Dit stuk wordt dinsdagochtend 17 september besproken in het college en daarna zo
spoedig mogelijk toegezonden.
De heer Boonen heeft gevraagd om de RIB Bibliotheekwerk te agenderen voor de
raadsvergadering van 17 september als bespreekstuk. De griffie heeft dit opgenomen in de
conceptagenda die vorige week is voorgelegd aan de fractievoorzitters. Vier
fractievoorzitters hebben ingestemd met deze conceptagenda die vervolgens is vastgesteld
door de voorzitter van de raad.

5.2

Concept agenda vergadering adviescommissie 1 oktober
Voor de agenda wordt mogelijk nog een raadsvoorstel Uitvoeringsbeleid VTH
aangeleverd. Dit stuk wordt dinsdagochtend 17 september besproken in het college en
daarna zo spoedig mogelijk naar de griffie toegezonden.
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6

Evaluatie vorige commissievergadering/raadsvergadering
De heer Aarts betreurt het dat er de afgelopen periode een discussie rond de bibliotheek
in Maarheeze onderwerp is geweest in de Grenskoerier. Hij vraagt zich af, of dit de
manier is waarop raadsleden met elkaar in gesprek willen gaan. Dit staat haaks op de
gemaakte afspraken in het raadsprogramma onder het motto “Samen besturen”.
De heren Van Laarhoven en Drieman hebben begrip voor het standpunt van de heer
Aarts, maar kunnen ook begrip opbrengen voor het feit dat standpunten via de media
worden gepubliceerd. Het is nu eenmaal onderdeel van de politiek om een discussie te
voeren. Ieder raadslid bepaalt zelf op welke manier hij dit doet.
De heer Van Laarhoven vond de reactie van de heer Drieman naar aanleiding van de
inspreker erg familiair doordat hij de persoonlijke band benoemde.
De heer Van Kessel merkt op dat hij de reactie van de commissie na beide insprekers erg
a-hoc vond, door direct aan het college te vragen opvolging te geven aan hetgeen door
insprekers naar voren werd gebracht.

7

Verordening rechtspositie
Dit agendapunt is besproken aansluitend aan de vergadering van het presidium

8

Rondvraag & Mededelingen
De heer Peeters vraagt om de planning rond de behandeling van de begroting 2020 nog
een keer rond te sturen.

8.1

Gegevensbescherming gemeenteraad
De brief van de VNG wordt voor kennisgeving aangenomen.

9

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering van 17.15 uur

Aldus vastgesteld door het presidium van de gemeente Cranendonck in de presidiumvergadering van 10
oktober 2019.
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

F.A.P. van Kessel

7

Verordening rechtspositie
Na sluiting van de vergadering geven de fractievoorzitters de volgende adviezen ten
aanzien van de voorgelegde conceptverordening:
Artikel 2: spookraadslidregeling kan in zijn geheel vervallen
Artikel 3: optie 2 (25% van de maandelijkse vergoeding)
Artikel 4: toelage van maximaal € 50,00 per maand
Artikel 6: akkoord
Artikel 9: 100% van de vergoeding
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