Vastgesteld verslag Presidium
Ongewijzigd vastgesteld in de presidiumvergadering van 12 september 2019
Datum

15 augustus 2019

Tijd
Locatie

16:00 - 17:30 uur
CR Kamer secretaris

Voorzitter

F.A.P. van Kessel

Aanwezig

R. van Kessel, E. Peeters, W. Aarts, C. van Rooij, J. Drieman, K. van Laarhoven, P.
Bemelmans
J. van Aaken is afwezig i.v.m. vakantie.

Omschrijving

1

Opening

2.1

Vaststellen verslag van de vorige presidiumvergadering
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.2

actielijst
32.Rechtspositiebesluit:
Vandaag (15 augustus) is er overleg geweest met Juza.
Een conceptverordening wordt toegezonden aan de fracties om deze te bespreken.
Belangrijkste bespreekpunt dat rest:
Reiskostenvergoeding binnen gemeente? Mogelijkheid om forfaitair vaste vergoeding toe te
kennen.
39. Opvolging rapporten Berenschot:
J. Drieman stelt voor om de bespreking hiervan in te plannen aansluitend aan de
raadsvergadering van 17 september a.s. Het presidium stemt hiermee in.
Overige afspraken over deze bijeenkomst:
• Externe begeleiding is niet nodig. De avond wordt geleid door R. van Kessel;
• Werkvorm is een werkbijeenkomst voor de raad. Dit betekent dat deze niet openbaar is;
• Alleen raadsleden en fractievertegenwoordigers worden uitgenodigd en hebben toegang
tot de bijeenkomst;
• De bedoeling is om met elkaar in gesprek te kunnen gaan zonder vooraf bepaalde
fractiestandpunten;
• Uitleg over de bijeenkomst naar externen:
o De bijeenkomst valt niet onder geheimhouding;
o Er worden geen besluiten genomen;
o Met de met elkaar gedeelde informatie wordt terughoudend omgegaan.
40. Heisessie:
Een bijeenkomst met de gemeentesecretaris moet worden ingepland. (Zie ook verslag onder
agendapunt 7.1)
41. Werkbezoek gemeenteraad en fractievertegenwoordigers aan Koningslust (Peel en
Maas):
Ingepland op vrijdag 4 oktober, vanaf 16.00 uur. Uitnodiging en definitief programma
volgen.
42. Klankbordgesprek burgemeester:
Aangemeld: W. Aarts, J. Drieman, K. Boonen. ELAN en CDA Cranendonck bespreken dit nog
in fractie.

3

Lange Termijn Agenda
De LTA is geactualiseerd.
Het presidium spreekt uit dat het zorgelijk is dat een aantal onderwerpen dat gepland is voor
september niet tijdig is aangeleverd.
J. Drieman spreekt de vrees uit dat dit weer leidt tot een groot aantal onderwerpen op de
agenda van december. Dit komt niet ten goede aan de kwaliteit van de besluitvorming.
Het presidium dringt aan op een transparante en realistische planning.

4

Activiteitenplanning
De informatieavond over de ontwikkeling bestuursovereenkomst met het COA wordt
ingepland aansluitend aan de commissievergadering op 3 september. Dit is een besloten
bijeenkomst alleen voor raadsleden en fractievertegenwoordigers.
De bespreking van de rapporten van Berenschot worden ingepland aansluitend aan de
raadsvergadering van 17 september.

4.1

Bezoek Commissaris van de Koning
Aan het gesprek wordt deelgenomen door W. Aarts, E. Peeters, J. Drieman en K. Boonen.
ELAN bespreekt dit nog in de fractie.
Ook de burgemeester is uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het gesprek.
De volgende gespreksonderwerpen worden voorbereid:
• Eenzaamheid (E. Peeters)
• Snelweg A2 (E. Peeters, K. Boonen);
• Samenwerking A2 – stip op de horizon (W. Aarts);
• PAS/Metalot (J. Drieman).

4.2

Rapport Berenschot: evaluatie GRSA2
In de raadsvergadering heeft de raad besloten (d.m.v. een aangenomen amendement):
"Zich - samen met de andere A2-raden als opdrachtgever - uit te willen spreken over het
evaluatieonderzoek van Berenschot om daarbij de aanbevelingen al dan niet te
onderschrijven en daar waar gewenst ook prioritering in de oplossingsrichtingen of nadere
kaders te stellen voor de definitieve begroting GRS A2 2020-2023;"
De bespreking van de rapporten van Berenschot worden ingepland aansluitend aan de
raadsvergadering van 17 september.

4.3

Rapport Berenschot: maatschappelijke opgaven
Presidium 11 juni 2019:
Het presidium besluit voor de bespreking van het rapport een extra avond in te ruimen in
september. De datum moet nog worden vastgesteld.
De bespreking van de rapporten van Berenschot worden ingepland aansluitend aan de
raadsvergadering van 17 september.

5

Concept agenda vergadering adviescommissie
Spreekrecht:
Door ondernemers is spreekrecht gevraagd over ondernemersinitiatief parkmanagement voor
de commissievergadering van 3 september.
Er wordt gevraagd om 10 minuten spreekrecht om een toelichting te geven op het initiatief.
Eventuele agendering vindt plaats in de decembercyclus.
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Het presidium besluit om vast te houden aan de 5 minuten spreektijd per inspreker zoals
vastgelegd in de verordening van de adviescommissie.
Het raadsvoorstel verduurzaming afvalinzameling wordt als eerste te behandelen
raadsvoorstel geagendeerd.
6

Evaluatie vorige commissievergadering/raadsvergadering
Het presidium is tevreden over de gekozen werkwijze bij de behandeling van de Kadernota
waarbij R. van Kessel optrad als gespreksleider tijdens de commissievergadering
W. Aarts vraagt of het stukje van M. Beliën (Grenskoerier 10 juli 2019) het fractiestandpunt
van ELAN weergeeft. C. van Rooij bevestigt dit. W. Aarts betreurt dit en doet een oproep om
problemen samen aan te pakken zoals ook is besproken tijdens de heisessie.
C. van Rooij heeft zich gestoord aan het feit dat tijdens de raadsvergadering veelvuldig
overleg leek plaats te vinden via WhatsApp tussen fracties onderling en met de wethouders.
Indien er overleg nodig is kan dat via het aanvragen van een schorsing.

7.1

Rondvraag & Mededelingen
Ter kennisname zijn de volgende stukken in de agenda geplaatst:
• Mogelijkheid voor raadsleden om woning te laten scannen op veiligheid. Eventuele
maatregelen zijn voor eigen rekening.
• Concept verslag werkgroep heisessie
Informatieverzoek uitrol 5G netwerk
Het presidium verzoekt het college de brief mede namens de raad te beantwoorden. De
beantwoording wordt ter kennis van de raad gebracht.
R. Van Kessel meldt dat de benoeming van P. Bemelmans en P. Hertog als waarnemend griffier
in Heeze-Leende voor onbepaalde tijd is verlengd. Daarbij is als voorwaarde gesteld dat deze
werkzaamheden geen invloed mogen hebben op de in Cranendonck uit te voeren taken.
Concreet betekent het dat met name in de avonduren extra werkzaamheden voor HeezeLeende worden verricht.
R. van Kessel meldt dat de verhuizing naar Maarheeze inmiddels is afgerond. Daarbij heeft
hij gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de Rechtspositieregeling voor burgemeesters
biedt voor vergoeding van kosten van inrichting en verhuizing.
P. Bemelmans meldt dat twee van de drie vacatures voor de Rekenkamercommissie zijn
ingevuld. Naar een derde kandidaat wordt nog gezocht.
K. van Laarhoven vraagt of voor de beantwoording van rondvragen ook een termijn is
vastgelegd.
P. Bemelmans licht toe dat dit niet het geval is. Openstaande vragen worden wel opgenomen
in de LTA om te voorkomen dat deze vergeten worden.
K. van Laarhoven stelt een vraag over twitterberichten over overlast van de Jumbo. R. van
Kessel antwoordt dat dit bekend is en dat dit is opgepakt.
C. van Rooij vraagt of het klopt dat er weer een vergunning van rechtswege is verleend
wegens overschrijding van de termijnen. R. van Kessel kan dit niet bevestigen. C. van Rooij
spreekt zijn zorgen uit over de slechte en trage afhandeling van aanvragen.
J. Drieman geeft een korte toelichting op het programma voor het raadsuitstapje op vrijdag 6
september. Het programma wordt zo spoedig mogelijk gedeeld met alle raadsleden en
fractievertegenwoordigers die zich hebben aangemeld.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 17.30 uur

Aldus vastgesteld door het presidium van de gemeente Cranendonck in de presidiumvergadering van 12
september 2019.
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

F.A.P. van Kessel
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