DE GEMEENTERAAD
VAN CRANENDONCK
ACTIELIJST PRESIDIUM na vergadering 20 maart 2019
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Aktie
Presidium 20 september 2018
Collegeprogramma 2018 – 2022
De heer Boonen vraagt (..) 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.

Door

Status

J. van Aaken

15 november:
Wordt gecorrigeerd door mevrouw Van Aaken. Er wordt een collegeprogramma gemaakt voor
2019.
8 januari:
Het collegeprogramma 2019 wordt vastgesteld in Q1.
K. Boonen vraagt of het raadsprogramma ook wordt omgezet in een collegeuitvoeringsprogramma 2018-2022. De heer Van Kessel bespreekt deze vraag in het college.
24 januari:
Er wordt een collegeprogramma voor de gehele bestuursperiode opgesteld. Dit wordt
aangeleverd voor einde Q1.
21 februari:
Het collegeprogramma wordt na carnavalsweek waarschijnlijk aangeboden aan raad ter
kennisnamen. Een korte toelichting bij de verschillende onderwerpen moet nog worden
toegevoegd.
Door het college wordt voorgesteld om ook het collegeprogramma op te nemen in de LTA om
op die manier vanuit een applicatie de planning te kunnen volgen. Het collegedeel is alleen ter
kennisname, niet voor bespreking. Bij kadernota en programmabegroting kan raad prioriteiten
aangeven.
20 maart:
Het collegeprogramma is vastgesteld en wordt volgende week aangeboden. In de LTA wordt een
tab collegeprogramma ter informatie aangemaakt.
Afgedaan.
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Presidium 15 november
Informatiemiddag
De griffier overlegt met Cordaad of de
eerder uitgestelde informatiemiddag ook
op een dinsdagavond kan worden
ingepland.

P. Bemelmans

8 januari:
Vraag is uitgezet, nog geen reactie ontvangen.
24 januari:
Ivm vakantie Nick Maas (tot 4 februari) nog geen overleg mogelijk geweest.
21 februari:
Griffier heeft met Nick Maas besproken. Hij overlegt met MT Cordaad over nieuwe datum.
Voorstel: na de zomer – in combinatie met opening nieuwe ruimte.
24 maart:
Bericht van Cordaad ontvangen dat bijeenkomst niet doorgaat.
Afgedaan

32

Presidium 8 januari 2019
Rechtspositiebesluit
Er is een brief van de Nederlandse
vereniging voor raadsleden naar
aanleiding van wijzigingen in het
Rechtspositiebesluit.

P. Bemelmans

24 januari:
Vraag is uitgezet.
21 februari:
Overleg met afdeling Juza (Hetty van Heugten) heeft plaatsgevonden, samen met griffies
Valkenswaard en Heeze-Leende. Er wordt inventarisatie gemaakt per gemeente en een advies
op maat voorbereid.

Het presidium ontvangt graag een advies
van Personeelszaken over de inhoud van
deze brief.

20 maart:
Inventarisatie is voorbereid. Deze wordt besproken tijdens heisessie 10-11 mei

Presidium 21 februari 2019
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Budgetten gemeenteraad
De voorzitter zal het onderwerp ook
bespreken in de bestuurlijke driehoek met

R. van Kessel,
P. Bemelmans,
J. van Aaken

20 maart:
Is besproken in Driehoeksoverleg en wordt ook besproken tijdens heisessie 10 - 11mei. Fracties
bespreken lidmaatschap NVVR (€874,00 per jaar).
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Nieuwe foto gemeenteraad
De griffier wil dinsdag a.s. graag een
nieuwe foto maken van de voltallige raad.
Presidium 20 maart

P. Bemelmans

20 maart:
Uitgesteld in verband met in gebruik nemen nieuw discussiesysteem.

