Vastgesteld verslag Presidium
Ongewijzigd vastgesteld in de presidiumvergadering van 20 september 2018
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezig

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

Afgemeld

1

Opening
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

Vaststellen verslag van de vorige presidiumvergadering (31 mei 2018)
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
83. Technische installatie raadzaal:
Aanbesteding is gestart. Oplevering naar verwachting eind november.
12. wifi-verbinding voor raadsleden in het gemeentehuis.
Er wordt onderzocht of een omgeving conform govroam voor raadsleden kan worden
ingericht.

3

Lange Termijn Agenda
Het presidium dringt er op aan dat de Lange Termijn Agenda wordt geactualiseerd.
De heer H. Beliën heeft gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot de
schriftelijke vraag RvO inzake de BKR-registratie (geplande datum van
beantwoording 13 juli 2018).
De heer Boonen vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de motie
Ruilverkavelingsweg 25.

4.1

Activiteitenplanning
Voorzitterstraining 28 augustus:
Het presidium doet de suggestie om deze bijeenkomst te verplaatsen naar de
Smeltkroes in verband met de kermis. Op dit moment zijn er geen aanmeldingen van
de fracties ELAN en VVD.
Aan de planning wordt – onder voorbehoud van beschikbaarheid externe partijen –
toegevoegd een informatieavond op 4 september.
Onderwerpen: toelichting op berichtgeving AZC; stand van zaken Baronie van
Cranendonck.
Locatie is kasteeltje Cranendonck.
Mevrouw van Happen vraagt om een technische informatieavond met het oog op het
lezen van de begroting (conform avond toelichting Jaarrekening).
Voorgestelde datum is dinsdag 16 oktober (herfstvakantie). Indien niet mogelijk kan
worden uitgeweken naar een andere dag.

4.2

Jeugd en Politiek
Net als in voorgaande jaren worden fracties gevraagd om hierbij te ondersteunen:
Begeleiding 5 groepen (hele dag)
2 begeleiders (raadsleden/fractievertegenwoordigers) per groep

Forum voor middag ca 14.00 uur:
1 persoon per fractie.
4.3

MRE Samenwerkingsakkoord
Dit onderwerp is geagendeerd in de komende raadscyclus.

4.4

Brief provincie bestuurlijke toekomst
Dit onderwerp is geagendeerd in de komende raadscyclus.

4.5

Vergaderschema 2019
Mevrouw van Happen wijst op enkele dubbele data. Via mail zal zij opmerkingen
aanvullen.
Het presidium stelt voor om de planning aan te passen en na het zomerreces een
week eerder te starten.

4.6

Notitie versterking positie van de raad
Mevrouw van Aaken doet de suggestie om een keer een bezoek te brengen aan de
gemeente Peel en Maas om de methode die daar gebruikt wordt te bekijken.
De heer Boonen wil de notitie eerst bespreken in de eigen fractie.

5

Concept agenda vergadering adviescommissie 11 september
Het bespreekstuk inzake De Schakel wordt naar voren gehaald op de agenda als
agendapunt 5.
Wethouder Lemmen geeft dan een toelichting op de stand van zaken en beantwoordt
eventuele vragen. De voorzitter ziet er op toe dat er geen discussie of debat wordt
gevoerd. Indien daar behoefte aan is dan dient dit in de raad plaats te vinden.
P. Bemelmans informeert het bestuur over de agendering en wijst er daarbij op dat
er in de commissie geen besluitvorming plaats vindt.
De conceptagenda wordt voor het overige deel ongewijzigd vastgesteld.
De heer Boonen vraagt wanneer het debat over de kaderstelling zorg plaats vindt. Hij
wil dit graag voor het vaststellen van de programmabegroting 2019.
Het presidium ontvangt graag een voorstel om te kunnen bespreken in de commissie
van 9 oktober.

6

Evaluatie vorige commissievergadering/raadsvergadering
Late agendering raadsvoorstel Coördinatieregeling voor de zomer: dit is
afgehandeld.
Beantwoording vragen sloopvergunning Babbelz: de heer Boonen vindt dat het feit
dat de beantwoording niet strookt met de werkelijkheid, een slechte indruk geeft.
Mevrouw Van Aaken licht toe dat een en ander ongelukkig is geformuleerd.
Ondertekening had feitelijk nog niet plaats gevonden, maar er was al wel een foto
aangeleverd aan de Grenskoerier.
De heer Boonen heeft zich gestoord aan het debat over de werkeloosheid naar
aanleiding van de motie Pro6. Hij wil graag een debat over feitelijkheden en niet over
veronderstellingen.

7.1

Rondvraag en mededelingen
De heer Morgan heeft zijn ontslag als fractievertegenwoordiger aangeboden.
De motie Kinderpardon is uitgevoerd.
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Company Webcast biedt de mogelijkheid aan om de webcastuitzendingen te
ondertitelen. Gezien de kosten (in geld en tijd) besluit het presidium hier geen
gebruik van te maken.
De heer De Wijkerslooth geeft een korte toelichting op vragen van de heer Boonen
inzake het AZC. De raad wordt geïnformeerd op 4 september (onder voorbehoud) of
11 september (in de vergadering van de adviescommissie).
De heer Drieman meldt dat het college heeft besloten de kosten van de VOGaanvragen door zijn partij te vergoeden. Een kandidaat op de lijst heeft geen VOG
ontvangen.
De heer Aarts vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de theetuin in
Budel-Dorplein. De heer De Wijkerslooth geeft aan dat het rustig is en dat er verder
niets is te melden.
Mevrouw Van Happen meldt dat het raadslid F. van Leeuwen een oproep voor
woonruimte in de omgeving Utrecht heeft gedaan in verband met zijn werk. Hij
zoekt ruimte om 1 à 2 nachten per week te kunnen overnachten. Hij blijft in BudelSchoot wonen.
De heer De Wijkerslooth meldt dat een inwoner (naam bekend bij presidium) hem
heeft gevraagd om in gesprek te gaan met de raadsleden Coenegracht en H. Beliën
vanwege hun nevenfunctie als werknemer bij Nyrstar.
De heer De Wijkerslooth ziet op dit moment geen aanleiding om een dergelijk
gesprek te voeren. De betreffende inwoner heeft over deze zaak nu contact
opgenomen met de Commissaris van de Koning.
Het raadslid Peeters heeft gemeld dat hij optreedt als dagvoorzitter bij de opening
van het DigiTaalhuis Valkenswaard & Cranendonck. Bibliotheek De Kempen is
opdrachtgever.
De heer De Wijkerslooth wijst er op dat er dit jaar nog geen thema-avond over
integriteit is ingepland.
De heer Bemelmans meldt dat er overschrijding van de raads/griffiebudgetten plaats
vindt als gevolg van onvoorziene uitgaven rond de gemeenteraadsverkiezingen (o.a.
assessments wethouders, integriteitstoetsen, vergoedingen VOG) en benoeming
nieuwe burgemeester (o.a. opstellen profielschets, training vertrouwenscommissie,
reserveringen in verband met selectiegesprekken).
8

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 17.40 uur.

Aldus vastgesteld door het presidium van de gemeente Cranendonck in de
presidiumvergadering van 20 september 2018.
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

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