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Aktie
Presidium 10 november 2016
Herbenoeming RKC

Door

Status

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.
PRESIDIUM 21 SEPTEMBER:
Mevrouw Borsboom (Griffier H-L) heeft een concept voorbereid voor de evaluatie. Dit
wordt eerst in het A2-griffiersoverleg besproken en daarna aangeboden aan de presidia
van de 3 raden.
PRESIDIUM 5 OKTOBER:
Een concept is besproken in griffiersoverleg. Er wordt een digitale enquête voorbereid om
alle raadsleden te raadplegen. Daarnaast voeren de griffiers gesprekken met raadsleden en
leden van de RKC.
Planning is om het resultaat aan te bieden eind 2017.
Presidium 4 januari:
Leden RKC hebben ontslag aangeboden per 1 februari 2018.

AFGEHANDELD.
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Presidium 15 juni 2017
Dag van de democratie/speeddaten

P. Bemelmans
J. van Aaken
fractievoorzitters
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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.
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PRESIDIUM 10 NOVEMBER”:
Ingepland op zaterdag 20 januari 2018 van 13.00 uur tot 17.00 uur.
AFGEHANDELD
69
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Presidium 5 oktober 2017
Evaluatie afscheid M. Vermue

Presidium 10 november 2017
Op verzoek van de heer Boonen wordt
afgesproken om bij de eerstvolgende
LTA een overzicht t/m februari 2018 te
maken, zodat ook duidelijk wordt wat
nog voor de verkiezingen door deze
raad besproken en vastgesteld kan
worden en wat t.b.v. de nieuwe raad
geagendeerd zal gaan worden.

K. Boonen

In evaluatie meenemen wijze behandeling gilden.
Presidium 4 januari 2018:
Er is een gesprek geweest met de gilden.
AFGEHANDELD.

P. Bemelmans
J. van Aaken

Presidium 4 januari:
Een overzicht is aangeleverd.
AFGEHANDELD
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Informatieavond 19 december 2017
over informatiebeveiliging.
Inventariseren belangstelling,
eventueel doorschuiven naar 9 januari
2018.

P. Bemelmans
J. van Aaken

AFGEHANDELD

72

Nieuwjaarsbijeenkomst A2 –raden op
17 januari, 24 januari of 25 januari.
Themabijeenkomst Metalot & Groote
Heide.

P. Bemelmans

Presidium 4 januari:
Er wordt een informele avond georganiseerd in De Borgh i.s.m. handboogvereniging De
Grensjagers.
AFGEHANDELD
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Afscheid T. Dijkmans en N. van
Leeuwen
Presidium 4 januari 2018
Lange Termijn Agenda
Nieuwe onderwerpen voor de LTA (op
basis van de begroting) zijn nog niet
toegevoegd. Deze worden in een
overzicht geplaatst dat eerst in het
college wordt besproken. Voor het
volgende presidium (1februari) is dit

P. Hertog

AFGEHANDELD

J. van Aaken

overzicht beschikbaar.
75

Raadsledenbijeenkomst MRE 31-12018
Het presidium vraagt het college om
een eerste aanzet voor een voorstel
voor te bereiden dat besproken kan
worden bij het agendapunt Regionale
Samenwerking (adviescommissie 16
januari).

J. van Aaken, H.
de Wijkerslooth
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Vergaderschema 2018
Ter kennis brengen aan college en MT.
Horizon TV
Aan P. Bemelmans wordt gevraagd om
met RTV Horizon de mogelijkheid te
bespreken om met de verschillende
partijen gesprekken of korte interviews
te houden die dan op meerdere

P. Bemelmans
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P. Bemelmans
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momenten herhaald kunnen worden.
78

Eindhovens Dagblad
Ook wordt aan hem gevraagd te
checken of er door het Eindhovens
Dagblad nog bijzondere zaken rond de
verkiezingen worden georganiseerd.
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Verkiezingsborden
Open ruimte benutten voor oproep
om te gaan stemmen.
Verantwoording fractiebudget 2017
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Exit-gesprek voorzitter RKC
De heer De Wijkerslooth zal met de
voorzitter van de RKC bespreken of
deze behoefte heeft aan een “exitgesprek”.

82

Jaarverslag en jaarplan griffie
P. Bemelmans stuurt het concept door
naar alle raadsleden/commissieleden
zodat de fracties het in hun overleg
kunnen bespreken.
Het jaarplan kan dan in de volgende
vergadering van het presidium worden
vastgesteld.

P. Bemelmans

S. den Breejen,
J. van Happen,
K. Boonen,
M. Beenackers
H. de Wijkerslooth

P. Bemelmans
Alle fracties
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