Vastgesteld verslag Presidium
Ongewijzigd vastgesteld in de extra presidiumvergadering 11 juni 2019
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezig
Omschrijving

22-05-2019
16:00 - 17:30
CR Kamer secretaris
F.A.P. van Kessel
R. van Kessel, C. Gimblett, W. Aarts, M. Beliën, J. Drieman, K. van Laarhoven, P.
Bemelmans, J. van Aaken
M. Beliën vervangt C. van Rooij, C. Gimblett vervangt J. van Happen.
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Opening

2.1

Vaststellen verslag van de vorige presidiumvergadering (25 april 2019)
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.2.1

Actielijst
32. Rechtspositiebesluit
Tijdens de heisessie is afgesproken: Iedere fractie bespreekt voorkeuren voor
keuzemogelijkheden en geeft die aan de griffie door voor 15 juni a.s.
35, Budgetten gemeenteraad
Het presidium besluit dat het collectief abonnement NVVR kan worden opgezegd.
36. Nieuwe foto gemeenteraad
Indien iedereen aanwezig wordt foto gemaakt op dinsdag 11 juni.
37. Info-avond Omgevingsbeleidsplan (agendapunt 4)
Er is voorgesteld om deze in te plannen op woensdag 12 juni. Het presidium besluit voor het
inplannen na het zomerreces.
38. Ondertiteling webcast (agendapunt 2.2.2.)
Het presidium besluit vooralsnog niet over te gaan tot ondertiteling en de ontwikkelingen
(zowel technisch als met betrekking tot wetgeving) af te wachten.

2.2.2

kosten ondertiteling
Ondertiteling is gratis tot en met 30 november 2019.
Daarna zijn de kosten € 1.750 per jaar voor 70 vergaderuren. Daarboven €23,50 per uur.
Editttool (voor aanbrengen correcties) kost €1.500 per jaar.
Gemiddeld aantal vergaderuren commissie en raad 57,4 (over 2015 t/m 2018).
Daarnaast is het niet in te schatten op dit moment hoeveel tijd nodig is om correcties aan te
brengen.
Het presidium besluit om vooralsnog niet over te gaan tot ondertiteling van de webcast. Er is
op dit moment nog geen wettelijke verplichting en niet duidelijk is wat de kosten (in
arbeidsuren) zijn. Er zijn bovendien geen aanwijzingen dat er op dit moment een behoefte is
bij kijkers aan ondertiteling.
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Lange Termijn Agenda
De heren Aarts en Drieman wijzen er op, dat er nog veel stukken ontbreken of een
omschrijving waarom de termijn niet is gehaald of niet gehaald kan worden.De heer

Bemelmans geeft aan dat het voorliggende mutatieoverzicht actueel is. Alle wijzigingen die
zijn gemeld, zijn verwerkt.
Mevrouw Van Aaken geeft aan dat er wel een inventarisatie is gemaakt maar dat deze als
gevolg van ziekte van een medewerker niet is doorgestuurd naar de griffie.
De heer Van Kessel zal ook nog een keer dit onderwerp aan de orde stellen in de vergadering
van het college en de wethouders op hun verantwoordelijkheid in deze wijzen.
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Activiteitenplanning
Informatieavond omgevingsbeleidsplan
Er is voorgesteld om een informatieavond over het omgevingsbeleidsplan in te plannen op
woensdag 12 juni. Het presidium besluit voor het inplannen na het zomerreces, gezien de
volle agenda’s voor de komende periode.
Werkbijeenkomsten kadernota 2020
In het raadsvoorstel bij de kadernota 2020 stelt het college voor om 2 werkbijeenkomsten te
organiseren:
“We willen graag met uw raad in discussie om de keuzes gezamenlijk tot stand te brengen.
Het voorstel is om dit samen met onze inwoners, organisaties en ondernemers te doen. In de
vorm van twee werkbijeenkomsten in juni 2019 halen we op wat de wensen vanuit de diverse
gremia zijn.”
Mevrouw Van Aaken geeft een toelichting op dit voorstel en een voorzet voor een nadere
uitwerking.
Voor de eerste werkbijeenkomst (woensdag 12 juni) wordt een avond georganiseerd waarvoor
inwoners en organisaties worden uitgenodigd. Doel van deze avond is om argumenten op tafel
te krijgen en een gevoel te krijgen hoe de genodigden denken over de ontwikkelingen. Dat
wordt ondersteund door middel van onder andere een infographic en diverse werkvormen.
Van de eerste avond wordt door de ambtelijke organisatie een conceptnotitie gemaakt waarin
de diverse denkrichtingen worden opgenomen die tijdens de bijeenkomst zijn opgehaald.
Deze conceptnotitie wordt in een besloten werkbijeenkomst (op donderdag 20 juni) met en
door de raad besproken.
De uiteindelijke notitie kan dan betrokken worden bij de behandeling van de kadernota 2020
in de raadsvergadering van 2 juli.
Vanwege de korte voorbereidingstijd is het nodig om uiterlijk maandag 27 mei a.s. een besluit
te nemen over het al dan niet organiseren van beide avonden. De eerste publicatie kan dan op
woensdag 29 mei in de Grenskoerier plaats vinden.
In de uitnodiging zal de raad als uitnodigende partij worden gepresenteerd. Het wordt een
avond van de raad waarbij het college als toehoorder aanwezig kan zijn.
Mevrouw Gimblett vraagt of publicatie ook kan plaats vinden in het HAC-blad.
De heer Drieman vraagt zich af hoeveel mensen verwacht kunnen worden, en of hiermee alle
inwoners geraadpleegd zijn.
De heer Bemelmans doet de suggestie om inwoners die eerder ook een reactie gaven bij het
opstellen van het raadsprogramma, actief uit te nodigen.
De heren Drieman, Aarts en Van Laarhoven en mevrouw Gimblett kunnen instemmen met de
voorgestelde aanpak. De heer M. Beliën kan hierover nog geen uitsluitsel geven en wil het
eerst bespreken in de fractie.
Activiteitenplanning
De activiteitenplanning wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Concept agenda’s
Raadsvergadering 28 mei 2019
Wethouder van der Wiel heeft gevraagd om het raadsvoorstel afvalinzameling van de agenda te
halen voor de raadsvergadering van 28 mei omdat de toegezegde Memorie van Toelichting
niet tijdig kan worden aangeboden. Hij stelt voor het voorstel opnieuw te agenderen voor de
commissie van 11 juni en raadsvergadering van 2 juli (i.v.m. zijn afwezigheid op 25 juni).
Het presidium stelt de concept agenda van de raadsvergadering van 28 mei 2019 gewijzigd
vast.
Vergadering adviescommissie 11 juni 2019
Het agendapunt Afvalinzameling wordt toegevoegd aan de agenda van de adviescommissie.
De conceptagenda wordt gewijzigd vastgesteld.
Concept agenda vergadering adviescommissie 18 juni 2019
De conceptagenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Evaluatie vorige commissievergadering/raadsvergadering
Commissievergadering 14 mei
Naar aanleiding van deze vergadering worden de volgende opmerkingen en aandachtspunten
genoemd:
Er moet worden voorkomen dat onderwerpen onder tijdsdruk onvoldoende worden
besproken. De beoogde eindtijd van 22.30 uur is niet bepalend. Indien nodig moet het
mogelijk zijn om wat langer door te gaan;
Er moet beter worden gepland in de aanlevering van stukken, zodat een betere spreiding
over het jaar wordt gerealiseerd;
Er moet kritischer worden gekeken naar verzoeken om brieven als bespreekstukken te
agenderen;
Er werden tijdens de vergadering nog veel technische vragen gesteld en ook nog een
herhaald;
Er werd niet altijd gesproken via de voorzitter;
Aanwezigheid van ambtelijke ondersteuning nodigt uit tot discussie met de ambtenaar. De
portefeuillehouder heeft hier ook een rol om dit te voorkomen;
In de eerste termijn moet de wethouder zich beperken tot beantwoording van de vragen en
niet zijn voorstel gaan verdedigen;
De voorzitter had duidelijk moeten zijn in zijn besluit hoe de vergadering voortgezet zou
worden;
In tweede termijn moet het gesprek/debat vooral plaats vinden tussen de commissieleden,
en niet met het college. De voorzitter moet hierop toezien;
De aanvullende financiële informatie (Memorie van Toelichting afvalinzameling) naar
aanleiding van de eerder gehouden informatievond werd veel te laat aangeleverd
(dinsdagmiddag van de commissievergadering).
Mevrouw Gimblett vraagt of het mogelijk is om een soort intervisiebijeenkomsten te
organiseren voor de voorzitters door de griffie. De griffier zal hiervoor een afspraak maken.
De kwaliteit van het geluid tijdens de vergadering was niet goed. Inmiddels is door de
leverancier opnieuw gekeken naar de afstellingen. Tijdens de komende raadsvergadering zal er
een monteur aanwezig zijn om het nogmaals in te regelen.
Informatieavonden
De heer Van Laarhoven vraagt om meer duidelijkheid over wie er wel of niet aanwezig mogen
zijn bij informatieavonden. Ook vraagt hij waarom deze niet ruimer worden aangekondigd
zodat ook geïnteresseerde buitenstaanders aanwezig kunnen zijn.
De heer Van Kessel stelt voor om dit mee te nemen als een punt van aandacht voor de
werkgroep die de aanbevelingen uit de heisessie verder gaat uitwerken.
Pagina 3

De heer M. Beliën vraagt om ook bij informatieavonden gebruik te maken van de
geluidsversterking.
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Evaluatie heisessie
Het presidium is zeer tevreden over het programma tijdens de heisessie. Zowel de
vrijdagmiddag (o.l.v. Necker van Naem) als de zaterdagochtend (W. van der Coelen) worden
als uitstekend ervaren. Ook het avondprogramma dat door de heren Drieman en Van
Laarhoven is verzorgd was prima.
Ook de locatie voldeed aan de verwachtingen en is qua kosten ruim binnen het budget
gebleven.
Er wordt een werkgroep geformeerd die de aanbevelingen uit de heisessie verder zal
uitwerken.
De heren Aarts, Drieman en Van Laarhoven melden zich hiervoor aan. CDA Cranendonck en
ELAN zullen nog bespreken wie uit hun fractie aansluit.
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Rondvraag & Mededelingen
De heer Aarts vond de informatieavond van dinsdag 21 mei over de P&C-documenten goed.
Hij betreurt het dat wethouder Lemmen de raad niet eerder heeft geïnformeerd over de
kostenoverschrijding bij het project De Borgh.
Hij vraagt of er nog een aanvulling komt op het antwoord op de vraag van de heer H. Beliën
inzake de betaalautomaat.
De heer Van Kessel wijst er op dat deze vraag is beantwoord en dat er verder geen
mogelijkheden zijn voor de gemeente. Er komt geen aanvulling op de eerdere beantwoording.
De heer Van Laarhoven vraagt naar de besluitvorming inzake voorstellen die tijdens de ALV
van de VNG aan de orde komen.
De heer Van Kessel geeft aan dat hij tijdens de vergadering namens de gemeente Cranendonck
zal stemmen. De VNG-brieven met voorstellen zullen in ibabs geplaatst worden. Alle fracties
worden uitgenodigd om hem van stemadvies te voorzien.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 17.55 uur

Aldus vastgesteld door het presidium van de gemeente Cranendonck in de presidiumvergadering van 11
juni 2019.
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

F.A.P. van Kessel
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