Vastgesteld verslag Presidium
Ongewijzigd vastgesteld in de presidiumvergadering van 11 mei 2017
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezig

06-04-2017
16:00 - 17:30
Kamer burgemeester
M. Vermue - Vermue
K. Boonen, J. van Happen, S. den Breejen, M. Beenackers, P. Beerten, T. Dijkmans, P.J.
Bemelmans, J. van Aaken

Pu
nt
1

Omschrijving

2

Vaststellen verslag van de vorige presidiumvergadering (9 maart 2017)
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Opening

De actielijst wordt besproken.
38. K. Boonen is bereid in uitzonderlijke gevallen de rol van commissievoorzitter op zich te
nemen.
41. Jaarverslag en jaarplan wordt ook actief naar alle raadsleden toegezonden.
43. Afgehandeld
44. Afgehandeld
47. Andere fractievoorzitters hebben geen kandidaten. Griffier en T. Dijkmans werken
uitbreiding iBabs uit.
49. Presidium blijft bij voorkeur voor zomerreces. Mogelijkheid om bezoek per trein
onderzoeken.
3

Lange Termijn Agenda
Mevrouw Beenackers vraagt waarom de onderwerpen 132 (Dienstverleningsniveau
bibliotheekwerk 2018 – 2021), 238 (Visie op het onderwijs) en 153 (Evaluatie
subsidieverordening) worden doorgeschoven naar het einde van 2017.
132: er wordt eerst een nieuw onderzoek uitgevoerd door Bibliotheek de Kempen.
238:
153: Er is een Raadsinformatiebrief onderweg (college 28 maart, verzonden 5 april).
K. Boonen vraagt hoe de planning is rond de behandeling van de jaarrekening.
J. van Aaken meldt dat sommige externe partners de gegevens nog moeten aanleveren en dat
het ook dit jaar weer krap wordt.

4

Activiteitenplanning
De voorgestelde datum van 2 mei voor de informatieavond over het sociaal domein
(uitvoering motie 100 deel 2) is niet geschikt vanwege de voorjaarsvakantie. Deze avond
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wordt ingepland op dinsdag 16 mei. Indien mogelijk wordt ook het onderwerp huishoudelijke
hulp op deze avond behandeld.
Voor de informatieavond over de Gebiedsvisie wordt een nieuwe datum gezocht.

5

Concept agenda vergadering adviescommissie
De concept agenda voor de adviescommissie wordt besproken.
Voor de behandeling van het raadsvoorstel Beleidsnotitie Economische visie worden
uitgenodigd de voorzitters van het OCC, netwerkclub OKE en ZLTO.
Het commissievoorstel hulp bij het huishouden wordt onder voorbehoud geagendeerd aan
het einde van de vergadering van de adviescommissie. Bij het vaststellen van de agenda kan
besloten worden dit onderwerp eerst te bespreken op de informatieavond van 16 mei.
De conceptagenda wordt gewijzigd vastgesteld.

6

Evaluatie vorige commissievergadering/raadsvergadering
De presentatie door de heer Jobse duurde veel te lang waardoor de rest van de
commissievergadering in de knel kwam.
Mevrouw Van Happen: In de 2e termijn van de commissie wordt al teveel een voorschot
genomen op de raadsvergadering door lange betogen. Graag meer beperking tot oordeel of
een voorstel doorgaat als hamerstuk of bespreekstuk.
Voorzitter kan dit sturen door te vragen: “Is het onderwerp voldoende behandeld. Wilt u het
doorsturen als hamerstuk of bespreekstuk?”
Mevrouw Beenackers: het is een goede zaak om vast te houden aan de eindtijd van 22.30 uur.
Anderen zijn het hier mee eens.
De combinatie met de jeugdraadvergadering Jeugd en Politiek is teveel.

7
7.1

Rondvraag & Mededelingen
Afhandeling brief (bezwaarschrift) van de heer W. Beeren
De wijze van afhandeling van de brief van de heer W. Beeren (bezwaarschrift kappen bomen
Cranendoncklaan) wordt om persoonlijke redenen van de heer Beeren toegelicht in het
presidium.

7.2

Afhandeling klachtenprocedure (e-mail)
Naar aanleiding van een email over een klachtenprocedure aan alle fractievoorzitters hebben
de VVD en ELAN hier een toelichting op gevraagd.
Mevrouw Vermue geeft een korte toelichting op deze casus.

8

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 17.30 uur.

Aldus vastgesteld door het presidium van de gemeente Cranendonck in de presidiumvergadering van
11 mei 2017.
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DE RAAD VOORNOEMD,
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

Mr. M.M.D. Vermue - Vermue

