Vastgesteld verslag Presidium
(ongewijzigd vastgesteld in de presidiumvergadering van 14 mei 2018)
Datum

19-4-2018

Tijd

16:00 - 17:30

Locatie

CR Kamer secretaris

Voorzitter

H.C.R.M. de Wijkerslooth

Aanwezig

H.C.R.M. de Wijkerslooth, K. Boonen, P. Beerten, E. Peeters, J. Drieman, M.
Beenackers, P. Bemelmans, J. van Aaken

Afgemeld

J. van Happen (vervangen door E. Peeters)
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Opening
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Vaststellen verslag van de vorige presidiumvergadering d.d. 22 maart 2018
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag wordt afgesproken een evaluatie in te plannen over
de verkiezingen met o.a. als bespreekpunten: staat van verkiezingsborden, locaties,
mogelijkheid om samen te plakken (op de werf).
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Lange Termijn Agenda
De LTA is door P. Bemelmans besproken met het MT en geactualiseerd.
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activiteitenplanning
In de activiteitenplanning is het voorlopige introductieprogramma opgenomen. Nog
niet opgenomen zijn o.a. debattraining, informatieavond integriteit, omgaan met
sociale media. Er is daarnaast een aantal verzoeken tot inplannen informatieavonden
over inhoudelijke onderwerpen. Deze zijn nog niet ingepland.
Het Rondje Cranendonck is op erg korte termijn ingepland en daardoor zijn er te
weinig aanmeldingen. Het wordt nu ingepland op vrijdag 25 mei van 16.00 tot 21.00
uur.
De inloopsessie (ingepland op 26 april) wordt eveneens uitgesteld tot een later
tijdstip, en dan ingepland van 16.00 tot 19.00 uur.
Dinsdag 15 mei en dinsdag 5 juni worden gereserveerd voor de raadsledenintroductiebijeenkomsten.
Voor de planning van de inhoudelijke thema’s wordt het college gevraagd om
prioriteiten toe te kennen en onderwerpen te combineren op 1 avond. Daarbij wordt
vastgehouden aan de dinsdagavond voor informatiebijeenkomsten.

1

Er is een datumvoorstel voor het eerste IOGAS-overleg op woensdag 23 mei
(bespreking Begroting A2-samenwerking) in Heeze-Leende. Deze datum wordt
vastgelegd.

Het grote personeelsuitstapje is ingepland op vrijdag 21 september. Dat betekent
dat Pro6 het raadsuitstapje organiseert op 14 september of vrijdag 28 september.
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Concept agenda vergadering adviescommissie
Omdat veel mensen afwezig zijn vanwege de meivakantie wordt overwogen de
commissievergadering niet door te laten gaan. Omdat dit voor eventuele insprekers
niet wenslijk is gaat de commissie toch door.
Het raadsvoorstel Visie Sport en Bewegen wordt niet geagendeerd. In verband met de
lopende collegeonderhandelingen is het niet wenselijk een dergelijk visiedocument
te behandelen.
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Evaluatie vorige commissievergadering/raadsvergadering
Commissie:
Allen zijn het er over eens dat P. Beerten de rol van commissievoorzitter uitstekend
heeft uitgevoerd.
Mevrouw Beenackers betreurt het dat bij het afscheid de heer Morgan en in de
communicatie de heer Oud zijn vergeten.
De heer Boonen vond de vragen die gesteld werden tijdens de rondvraag de
commissie onwaardig: Detailvragen, en vragen over een specifieke casus horen
volgens hem niet thuis in de vergadering.
De heer Peeters vraagt of de vorm van vergaderen in de commissie niet wat losser
kan. Anderen zijn het daar wel mee eens: een tweegesprek moet mogelijk zijn maar
de voorzitter blijft leider van de vergadering en kan daarom ingrijpen.
De heer Peeters heeft zich gestoord aan de polariserende wijze van vragen door de
heer Boonen bij de behandeling van het raadsvoorstel over de Ruilverkavelingsweg
(“wat heeft u hier van geleerd?”).
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Wijzigingen na gemeenteraadsverkiezingen

7.1

Reglement van Orde (raad en adviescommissie)
Er zijn gewijzigde modelverordeningen door de VNG aangeboden. P. Bemelmans
gaat na of deze relevant zijn voor de geldende verordeningen.
De heer Boonen stelt de vraag of de bede in de huidige vorm nog nodig is. Ook Pro6
vindt de bede in de huidige vorm niet noodzakelijk. Er kan worden overwogen om
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een andere tekst te gebruiken. Andere fractievoorzitters willen dit eerst in hun
fractie bespreken.
7.2

Benoeming waarnemend voorzitter
De Gemeentewet bepaalt: “Bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester

wordt zijn ambt waargenomen door een door het college aan te wijzen wethouder.
Het voorzitterschap van de raad wordt in dat geval waargenomen door het
langstzittende lid van de raad. Indien meer leden van de raad even lang zitting
hebben, vindt de waarneming plaats door het oudste lid in jaren van hen. De raad
kan een ander lid van de raad met de waarneming belasten.”

Dit betekent dat de heer Derks op dit moment waarnemend voorzitter van de raad is.
In het verleden werd de rol ingevuld door de grootste fractie. De heer Peeters zal het
voorleggen aan zijn fractie.
7.3

Benoeming voorzitter(s) adviescommissie

Verordening adviescommissie: De voorzitter van de adviescommissie (en de
vervangers) worden benoemd door de gemeenteraad.
Mevrouw Carina Gimblett is door het CDA aangemeld voor deze functie. Pro6 en
ELAN zullen in hun fractie bespreken of er kandidaten zijn. CrA! en VVD hebben
geen kandidaten.
7.4

Benoeming leden Werkgeverscommissie

De leden van de werkgeverscommissie worden benoemd door de gemeenteraad.
In de vorige raadsperiode bestond de werkgeverscommissie uit mevrouw Bruggink
(voorzitter), mevrouw Beenackers en de heer Den Breejen. De werkgeverscommissie
vervult de rol van werkgever namens de raad voor griffier en ondersteunend
personeel.
Alle fracties moeten een voordracht nog bespreken.
7.5

Aanwijzing vertegenwoordigers Raadstafel21 MRE

In de vorige raadsperiode waren de heren Oud en Van Lint aangewezen als lid van de
Raadstafel 21.
Alle fracties moeten een voordracht nog bespreken.
7.6

Benoeming fractievertegenwoordigers

Iedere fractie kan 2 personen voordragen als fractievertegenwoordiger. Zij
ontvangen per bezochte vergadering van de adviescommissie een vergoeding. Zij
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krijgen een iPad in bruikleen (overeenkomstig regeling raadsleden). Ze worden
benoemd door de gemeenteraad.
Cranendonck Actief!, Pro6 en ELAN zullen z.s.m. kandidaten voorstellen. Overige
fracties kunnen dit ook later doen.
7.7

Aanwijzing vertegenwoordigers IOGAS

IOGAS is het Intergemeentelijk Overlegorgaan Gemeenteraden A2-Samenwerking.
Het IOGAS is een informeel overlegorgaan van de 3 A2-gemeenteraden. Aanwijzing
gebeurt via het presidium. Alle raden wijzen in beginsel 3 leden aan die deelnemen
aan de overleggen. Vervanging is mogelijk. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor
alle raadsleden.
Alle fracties moeten een voordracht nog bespreken. De eerste bijeenkomst is
ingepland op 23 mei.
7.8

Aanwijzing fractievoorzitters

Reglement van Orde: De namen van degenen die als fractievoorzitter en als diens
plaatsvervanger optreden worden zo spoedig mogelijk doorgegeven aan de
voorzitter.
In ieder geval worden fractievoorzitters: mevrouw Van Happen (CDA), en de heren
Drieman (VVD) en Boonen (CrA!). De fracties van ELAN en Pro6 bespreken dit nog in
de fractie. Voorlopig zullen P. Beerten en M. Beenackers het presidium bijwonen.
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Rondvraag
De heer Boonen vindt dat de informatievoorziening van het college naar de raad
beter kan. Aanleiding is o.a. de RIB over het kappen van bomen en het persbericht
over het sluipverkeer op de A2. De raad moet altijd als eerste geïnformeerd worden.
De wens of behoefte van de pers mag daarbij niet leidend zijn.
De voorzitter en secretaris kunnen dit beamen. Door ongelukkige omstandigheden is
het in deze twee gevallen misgegaan.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 17.25 uur.

Aldus vastgesteld door het presidium van de gemeente Cranendonck in de
presidiumvergadering van 14 mei 2018.
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

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