DE GEMEENTERAAD
VAN CRANENDONCK
VASTGESTELD VERSLAG PRESIDIUM
ONGEWIJZIGD VASTGESTELD 14-9-2017
Datum:
DINSDAG 8 augustus 2017
Tijd:
17 uur
Locatie:
Gemeentehuis, Budel
Aanwezig:
M. Vermue, M. Beenackers, , K. Boonen, J. van Happen, T. Dijkmans, P.
Hertog
Bijzonderheden: Bericht van verhindering van S. den Breejen, P. Beerten en P. Bemelmans
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Opening
Benodigde vergaderstukken:
De afgelopen weken zijn diverse documenten verspreid via mail. Er wordt afgesproken
dat er binnen Ibabs zo snel mogelijk een aparte groep wordt aangemaakt voor
vergaderstukken tbv de beoogde vertrouwenscommissie.
De circulaire en handreiking burgemeestersbenoeming, als ook de opgestelde
profielschets van 2011 kunnen wel al onder raadsleden worden verspreid, omdat het
hier openbare stukken betreft.
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Burgemeester Vermue spreekt het presidium bij over een aantal actualiteiten
vanuit het college.
Burgemeester Vermue deelt mee dat sinds vandaag de datum van haar afscheid
bekend is en dat zal zijn op dinsdag 26 september. Om 19 uur is er (nadat om 18.45
uur het vendelzwaaien van het gilden is geweest) een buitengewone raadsvergadering
worden ingepland (waarin een beperkt aantal sprekers het woord zullen voeren) en
daarna zal aansluitend de afscheidsreceptie volgen.
Op de vraag van mevrouw Beenackers in hoeverre het college, vanwege het vertrek
van de burgemeester, al een gewijzigde portefeuilleverdeling heeft opgesteld, geeft de
burgemeester aan dat dit nog niet is gebeurd en ook nog niet zal gebeuren, voordat
haar opvolger in functie is. Vanaf datum vertrek tot die tijd zal de vervangingsregeling
van kracht zijn.
De burgemeester kondigt aan dat ook vandaag weer een behoorlijk aantal stukken in
het college zijn vastgesteld voor doorgeleiding naar de raad in september.
Zij vraagt daarom in hoeverre de gemaakte toezegging van agendering inzake
Omniumvereniging (wel nog te bespreken in het college) voor september als
noodzakelijk wordt gezien of dat dit punt wellicht een maand later kan worden
doorgeschoven. Verschillende fractievoorzitters dringen er toch op aan dat het stuk
wordt aangeboden voor het presidium van 24-8, omdat men graag de discussie over
dit onderwerp in de actualiteit wenst te voeren. Mocht de conceptagenda van
september aanleiding geven voor het presidium om te moeten prioriteren, dan zal op
24-8 gewogen worden welke stukken voorrang krijgen op andere voorstellen.
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Iedereen kan met dat voorstel instemmen. Tevens wordt verzocht om de beschikbare
stukken al zo snel mogelijk via Ibabs te publiceren, zodat met het inlezen al kan
worden begonnen.
De burgemeester geeft aan dat in de septembercyclus de gedragscode van de
gemeenteraad besproken en mogelijk vastgesteld gaat worden. In het college is
vanmorgen ook een voorstel voor een gedragscode voor het college van B & W en
voor de burgemeester besproken met het oogmerk om deze in de bespreking van de
gedragscode voor de raad te betrekken. De raadswerkgroep gedragscode is gevraagd
om hierover ook nog advies uit te brengen en dat zal aan het voorstel worden
toegevoegd. Iedereen kan instemmen met de voorgestane route.
Op 2 augustus eindigde de derde termijn van tijdelijk ontslag voor mevrouw Kleine. De
burgemeester informeert de fractievoorzitters over de laatste weken en dat er vanuit
de griffie een brief wordt gestuurd voor de vervolgprocedure.
De burgemeester deelt mee dat de heer den Breejen op korte termijn een dag gaat
meelopen met het sociaal team en zij geeft aan dat deze mogelijkheid natuurlijk ook
voor anderen open staat. Melding kan plaatsvinden via de griffie.
De heer Boonen oppert dat het meelopen in de praktijk door raadsleden wellicht ook
opengesteld zou kunnen worden voor andere onderdelen van de ambtelijke
organisatie, zoals bijv. Vergunningen. Uiteindelijk wordt ingestemd met het voorstel
van mevrouw van Happen dat dit op zichzelf een goed voorstel is en het meelopen
van een raadslid in de praktijk een prima instrument is, maar dat het beter is om de
nieuwe raad vwb het opstellen van een programma daar eens naar te laten kijken en
dat ook met ambtelijke organisatie af te stemmen. Iedereen kan daarmee instemmen.
Blijft, dat het huidige aanbod om mee te lopen met sociaal team gehandhaafd wordt.
Paul Hertog deelt nog mee dat op 7-8-2017 de opdrachtbevestiging van de controle
jaarrekening 2017 van accountantskantoor Crowe Horwath is binnengekomen en dat
op dit moment gecheckt wordt of deze conform het overeengekomene van de
inkoop- en aanbestedingsprocedure is.
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Verslag vorige bijeenkomst 27-7-2017:
Er zijn geen aanpassingsvoorstellen, het verslag wordt doorgeleid naar de vergadering
van het presidium van 24-8-2017, waardoor na vaststelling ook de andere raadsleden
over de vereiste informatie beschikken en inzage hebben in de genomen beslispunten.
De heer Boonen vraagt of er nog nieuws is tav de verenigbaarheid van functies, dit nav
mogelijke werkaanvaarding door de heer Noud Van Leeuwen. Paul Hertog deelt mee
dat de heer van Leeuwen de nodige informatie is toegestuurd, waarop deze kenbaar
heeft gemaakt dat die info voor hem toereikend is. Van het aanbod om de
werkgeversconstructie eventueel nog juridisch te laten toetsen, is nog geen gebruik
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gemaakt.
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Bespreking van de conceptplanning burgemeestersbenoeming en voorbereiding
voor waarnemersgesprek.
Vertrouwelijk besproken, standpunten gedeeld en werkafspraken gemaakt over de
aanlevering van bouwstenen voor de beknopte profielschets. Op 24-8-2017 wordt
aansluitend aan het presidium besloten wie deel gaat nemen aan het gesprek met de
CdK op 29-8-2017 om 18.30 uur in Den Bosch.
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Rondvraag/mededelingen:
Hiervan wordt (mede gezien toepassing agendapunt 3) geen gebruik van gemaakt.
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Sluiting

Aldus vastgesteld door het presidium van de gemeente Cranendonck in de presidiumvergadering van
14 september 2017.
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

Mr. M.M.D. Vermue - Vermue
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