Vastgesteld verslag Presidium
Ongewijzigd vastgesteld in de presidiumvergadering van 15 november 2018
Datum
11 oktober 2018
Tijd
16:00 – 17:15uur
Locatie
Kamer secretaris
Voorzitter
H.C.R.M. de Wijkerslooth
Aanwezig
H.C.R.M. de Wijkerslooth, J. van Happen, C. van Rooij, W. Aarts, K. Boonen, J.
Drieman, P. Bemelmans, J. van Aaken
Afgemeld
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Opening
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Vaststellen verslag van de vorige presidiumvergadering
Het verslag van de vergadering van 20 september wordt ongewijzigd vastgesteld.
De actielijst wordt besproken:
83: technische installatie raadzaal.
Gunning heeft plaats gevonden.
12. wifi-verbinding voor raadsleden
De pilot is gestart. Ervaringen zijn wisselend tot nu toe. Volgens de heer Drieman
werkt het prima. De heer van Rooij is niet tevreden, zowel wat betreft de installatie
als de ondersteuning.
15. Sociaal domein
Afgehandeld.
16. LTA
Afspraken zijn gemaakt.
17. inplannen extra informatievonden
De volgende data zijn beschikbaar: 6 november, 15 november, 22 november, 6
december.
Het presidium wil vanuit de organisatie vernemen welke behoefte er is qua aanbod
van informatiebijeenkomsten. Als die noodzaak er is, dan wil het presidium hiervoor
een of meerdere donderdag beschikbaar stellen, mits het niet op een dinsdag dit of
begin volgend jaar gepland kan worden.
20. Burgerinitiatief in planning 2019 opnemen
Heeft wat betreft het college geen prioriteit.
Het presidium vraagt de heer Bemelmans om te onderzoeken wat de mogelijkheden
zijn voor inwoners om zaken op de agenda te krijgen.
De heer Boonen vraagt naar aanleiding hiervan of er een collegeprogramma wordt
gemaakt voor de komende 4 jaren. Mevrouw Van Aaken zegt dat dit wordt gemaakt
in het eerste kwartaal van 2019.
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Lange Termijn Agenda
De LTA is vorige week besproken door de griffier met het MT en geactualiseerd.
De heer Boonen vraagt om nadere informatie over de afhandeling van de motie 345
(motie ruilverkavelingsweg dd. 24 april 2018).

4.1

Activiteitenplanning
Nog niet in het overzicht opgenomen:



parallelle sessie oriëntatietraject Sociaal Domein brede aanpak met de 3
gemeenteraden (Cranendonck, Nederweert, Weert) op donderdag 17 januari
2019.

Vervallen:
In verband met de installatie van de burgemeester op dinsdag 20 november vervalt
de commissievergadering van 6 november en de reguliere raadsvergadering van 20
november. Voor deze cyclus zijn er geen stukken die geen uitstel dulden (deze
worden doorgeschoven), of deze zijn reeds aangeboden voor de huidige cyclus (zie
ook agendapunt 5.2).
Toe te voegen aan de planning:
Dinsdag 16 oktober: thema avond P&C cyclus: begroting
Aan het programma van deze avond wordt toegevoegd de presentatie over het
sociaal domein die dinsdag 9 oktober niet door is gegaan vanwege tijdsgebrek.
Dinsdag 6 november: thema avond integriteit.
Voor deze avond wordt geen externe ondersteuning ingehuurd. De avond wordt
verzorgd door de heer de Wijkerslooth en mevrouw Van Aaken aan de hand van
diverse casussen uit de praktijk.
4.2

Behandeling begroting 2019
Het voorstel voor planning data en invulling commissie en raadsvergadering wordt
besproken en goedgekeurd.
In de raadsvergadering krijgen alle partijen 10 minuten de tijd voor algemene
beschouwingen en het indienen van moties en amendementen.
De heer Boonen stelt voor om in de commissie aan te kondigen welke thema’s de
partijen willen bespreken in de raadsvergadering. Deze worden dan geagendeerd als
raadsonderwerp op de agenda.
Het presidium stemt in met dit voorstel.
Het presidium besluit ook om dit jaar een pagina op te laten nemen in de
Grenskoerier voor de algemene beschouwingen van de fracties. Maximaal aantal
woorden per bijdrage is 200 woorden.
De artikelen moeten worden aangeleverd uiterlijk maandag 5 november.

4.3

Introductie burgemeester
 Installatie op 20 november (o.v.) – concept programma
Het concept programma wordt besproken.
Voor het programmaonderdeel bezoek aan alle kernen stelt het presidium voor om
dit vorm te geven in samenwerking met de dorpsplatforms.
Voor het programmaonderdeel installatie wordt nog een protocol aangeboden door
de Provincie.
 Introductie/kennismaking met raad/fracties na 20 november.
Alle fracties willen na de installatie graag een afspraak met de nieuwe burgemeester.
Aan de griffier wordt gevraagd om met de heer Van Kessel te bespreken of hij
bijzondere wensen heeft over de kennismaking met de raad.

5.1

Concept agenda vergadering adviescommissie 30 oktober
De conceptagenda wordt vastgesteld. Zie ook agendapunt 4.2

5.2

Concept agenda vergadering adviescommissie 6 november
Deze vergadering gaat niet door.
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Het is voorbereiding op raadsvergadering van 20 november. Dat is de datum van de
installatie van de heer van Kessel. Op dit moment zitten 2 stukken in de pijplijn voor
die vergadering: Fonds ruimtelijke kwaliteit en 2e burap. Mevrouw Van Aaken meldt
dat er reeds op is geanticipeerd dat de vergadering niet doorgaat. Het doorschuiven
van beide stukken naar december heeft geen negatieve gevolgen. Het betekent
mogelijk wel dat er heel veel stukken voor de decembercyclus worden aangeboden.
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Evaluatie vorige commissievergadering/raadsvergadering
Klimaat raadzaal:
De heren Van Rooij en Aarts dringen er op aan om snel maatregelen te nemen om
het klimaatbeheersingssysteem aan te pakken. Zowel tijdens de raadsvergadering als
tijdens de commissievergadering was het erg koud door de sterke luchtstroom uit
het systeem.
Het presidium complimenteert de heer Kuppens met de wijze waarop hij voor de
eerste keer de commissievergadering heeft geleid.
De heer Drieman heeft zich gestoord aan de manier waarop mevrouw Gimblett de
inspreker bij het onderwerp De Neerlanden II hielp door de manier van doorvragen
om haar betoog kracht bij te zetten.
De heer De Wijkerslooth vindt dat er heel veel detailvragen werden gesteld, met
name ook aan de insprekers.
Ook de heer Van Rooij vindt dat er te lang werd doorgevraagd bij de inspreker van
de tennisclub.
Daarnaast vindt hij dat de ambtenaren wel heel veel van de beantwoording voor hun
rekening hebben genomen.
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Mededelingen en Rondvraag
De griffier vraagt hoe de mailwisseling met de stichting Herken Ouderverstoting
moet worden afgehandeld. Het presidium wil dat de e-mails worden doorgestuurd
naar alle raadsleden. De stukken hoeven niet te worden geregistreerd als ingekomen
stuk voor de raad.
De voorzitter meldt dat de klacht die tegen de heer Drieman is ingediend
procedureel is afgehandeld. De klager is niet ontvankelijk verklaard.
De heer Boonen vraagt naar het besluit om de ambulancepost te verplaatsen naar
Leende. Mevrouw Van Aaken laat uitzoeken wanneer dit besluit is genomen door de
Veiligheidsregio.
De heer Aarts is verbaasd over het feit dat er al zoveel informatie over de begroting
bekend is bij het Eindhovens Dagblad.
Ook de heer Drieman is van mening dat eerst betrokken partijen geïnformeerd
hadden moeten worden over de voorstellen in de begroting voordat deze gedeeld
werden met de pers.
De heer Boonen vindt het merkwaardig dat de uitkomst ten aanzien van de Schakel
zoals die dinsdag is gepresenteerd al verwerkt is in de begroting.

8

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 17.15 uur.

Aldus vastgesteld door het presidium van de gemeente Cranendonck in de
presidiumvergadering van 15 november 2018.
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De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

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