Verslag Presidium – gewijzigd vastgesteld 8 januari 2019
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezig
Afgemeld

15 november 2018
15:00 – 16: 00 uur
Kamer secretaris
H.C.R.M. de Wijkerslooth
H.C.R.M. de Wijkerslooth, J. van Happen, C. van Rooij, W. Aarts, K. Boonen,
P. Bemelmans, J. van Aaken
J. Drieman (heeft schriftelijk gereageerd op agendapunten)

1

Opening

2

Vaststellen verslag van de vorige presidiumvergadering
Het verslag van de vergadering van 11 oktober wordt ongewijzigd vastgesteld.
De actielijst wordt besproken:
Nr. 17:
22 november wordt gebruikt voor avond Sociaal domein. Overige data worden niet
ingezet. Afgehandeld.
Nr. 18:
Geen reacties ontvangen. Afgehandeld.
Nr. 20:
Memo is geagendeerd als agendapunt 7. Afgehandeld.
Nr. 21:
Wordt gecorrigeerd door mevrouw Van Aaken. Er wordt een collegeprogramma
gemaakt voor 2019.
Nr. 25:
De heer Boonen heeft gevraagde informatie ontvangen. Afgehandeld.
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Lange Termijn Agenda
De LTA word besproken.

4

Activiteitenplanning
Aan de planning wordt toegevoegd:
22 november: informatieavond Sociaal Domein.
De griffier probeert dit onderwerp te combineren op de informatieavond van 11
december omdat daar het onderwerp afval komt te vervallen.
Mevrouw Van Aaken gaat na of het onderwerp afval gecombineerd kan worden met
de informatieavond Woonvisie (8 januari) of nota duurzaamheid (5 februari).
Eveneens wordt nagegaan of deze informatieavonden kunnen worden omgewisseld.
De griffier zal de vraag uitzetten bij raads/commissieleden of er belangstelling is
voor een rondleiding bij de Risse.
De griffier overlegt met Cordaad of de eerder uitgestelde informatiemiddag ook op
een dinsdagavond kan worden ingepland.

5

Het presidium van 3 januari 2019 wordt doorgeschoven naar donderdag 10 januari
2019.
De conceptagenda voor de adviescommissie van 15 januari 2019 kan eerder worden
vastgesteld via email.
Concept agenda vergadering adviescommissie
De heer Boonen heeft gevraagd om de monitor duurzame gemeenten toe te voegen
aan de agenda van de adviescommissie.

Het presidium besluit dit niet te agenderen maar te combineren met
informatieavonden van 8 januari of 5 februari.
Er is een verzoek ontvangen van het college om de mogelijkheid te bespreken om
aansluitend aan de commissievergadering besluitvorming plaats te laten vinden over
het raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen bouw opslaghallen Havenweg 3a.
Het presidium stemt er mee in om, indien nodig, gebruik te maken van de
mogelijkheid die het RvO biedt om aansluitend aan de vergadering van de
adviescommissie een besluitvormende raadsvergadering te agenderen. Tijdens deze
vergadering vindt alleen besluitvorming plaats over raadsvoorstellen die de
adviescommissie heeft aangemerkt als hamerstukken.
Er vindt nog een gesprek plaats met de heer Versteijnen. Het presidium wordt
geïnformeerd over de uitkomst van dit gesprek.
Het raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen bouw opslaghallen Havenweg 3a
wordt als eerste bespreekstuk geplaatst op de agenda van de adviescommissie.
Het raadsvoorstel vaststellen van de Legesverordening wordt niet geagendeerd, maar
naar aanleiding van de raadsvergadering van 13 november op een later tijdstip
aangeboden. Mevrouw Van Aaken gaat na of dit geen problemen geeft met de inning
van leges in 2019 als de verordening niet wordt vastgesteld.
6

Evaluatie vorige commissievergadering/raadsvergadering
Mevrouw van Happen vond de avond met toelichting op de begroting door de
ambtelijke organisatie heel goed, prettig en informatief.
De vergadering van de adviescommissie (waarvoor 2 avonden nodig waren) duurde
te lang. Dat had ook te maken met de technische toelichting vooraf waardoor pas
later werd begonnen, insprekers, de problematiek van het sociaal domein en de vele
detailvragen.
De heer Drieman heeft aangegeven niet tevreden te zijn over de wijze van
beantwoording van de vragen die door de VVD gesteld zijn: kort en onzorgvuldig.
Mevrouw Van Aaken geeft aan dat dit niet bewust is gebeurd.
Het presidium wil de beantwoording van vragen gesorteerd per pagina. Dit betekent
dat bij het indienen van de vragen ook de pagina moet worden vermeld.
De heer Boonen vindt dat de voorbereiding goed is verlopen. Hij vond alleen de
besluitvorming in de raadsvergadering erg snel gaan. Hij had graag nog een debat
willen voeren over de diverse amendementen en moties.
Door de snelheid heeft zijn fractie bij twee onderwerpen foutief gestemd. Hoewel dit
uiteindelijk geen verschil zou hebben gemaakt bij de besluitvorming zal hij dit
melden bij het vaststellen van de besluitenlijst.
Mevrouw Van Happen is het goed bevallen om het eerste debat te voeren aan de
hand van onderwerpen en thema’s. Het was wel jammer dat er niet meer gereageerd
is op de algemene beschouwingen.
Als positief punt wordt verder genoemd het feit dat er geen debat meer heeft plaats
gevonden met het college, maar alleen door de fracties met elkaar.
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Verordening burgerinitiatief
De door de griffier aangeboden memo wordt besproken.
Het presidium stelt voor om deze memo te agenderen voor de vergadering van de
adviescommissie van januari en daar, indien mogelijk, enkele ervaringsdeskundigen
bij uit te nodigen.
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Rondvraag & Mededelingen
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Mevrouw Bogers-Van Werkhoven heeft haar ontslag als lid van de adviescommissie
aangeboden vanwege gezondheidsredenen.
De heer Aarts vraagt naar de stand van zaken rond de te benoemen leden van de
Rekenkamercommissie. De griffie meldt dat dit op de agenda staat van het
eerstvolgende griffiers overleg met Valkenwaard en Heeze-Leende.
De heer Van Rooij vond dat de wijze waarop de tijd werd bewaakt tijdens de
bijeenkomst over Metalot, erg onbeleefd was naar de gastsprekers.
Ook de heer Drieman dringt er op aan, dat tijdens informatieavonden een raadslid
optreedt als moderator van de bijeenkomst. Hij zal zelf de avond van 27 november
voor zijn rekening nemen.
In de activiteitenplanning wordt iedere partij voortaan ingeroosterd om deze taak om
de beurt op zich te nemen.
Mevrouw Van Aaken meldt dat een werkgroep zich gaat bezig houden met de vraag
welke gegevens uit het sociaal domein moeten worden gemonitord.
Zij vraagt of er ook mensen uit de fracties hier aan kunnen deelnemen. Namen
kunnen worden doorgegeven via de griffier.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 16.00 uur.

Aldus vastgesteld door het presidium van de gemeente Cranendonck in de
presidiumvergadering van 8 januari 2019.
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

F.A.P. van Kessel
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