Vastgesteld verslag Presidium
Ongewijzigd vastgesteld in de presidiumvergadering van 15 augustus 2019
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezig

11 juni 2019
18:00 - 19:10
CR Kamer secretaris
F.A.P. van Kessel
R. van Kessel, J. van Happen, W. Aarts, C. van Rooij, J. Drieman, K. van
Laarhoven, P. Bemelmans, J. van Aaken

1

Opening

2.2

Vaststellen verslag van de vorige presidiumvergadering (22 mei)
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag merkt mevrouw Van Happen op dat op 22 mei als
aandachtspunt is benoemd:
Er moet kritischer worden gekeken naar verzoeken om brieven als bespreekstukken te
agenderen;
Toch staat er vanavond weer een groot aantal ingekomen stukken (waaronder C-stukken)
geagendeerd als bespreekstuk op de agenda van de adviescommissie. Afhandeling hiervan is
ook te volgen via de besluitenlijsten van het college.
In enkele gevallen gaat het bovendien niet om bespreking, maar om vragen naar aanleiding
van de brief.
K. van Laarhoven geeft aan dat het de wens is om brieven ook in openbaarheid te kunnen
bespreken.
P. Bemelmans legt uit dat sinds het begin van het jaar bewust is gekozen voor het wekelijks
publiceren van de ingekomen stukken in ibabs. Hierdoor hoeft niet te worden gewacht met het
stellen van vragen tot de raadsvergadering. Als een beantwoording niet voldoet, kan dan alsnog
worden gevraagd om agendering van een brief als bespreekstuk.
R. van Kessel stelt voor om dit onderwerp ook mee te nemen in de uitwerking van de heisessie.

2.2

Actielijst
36 Nieuwe foto gemeenteraad
Voor het zomerreces is er geen complete raad meer aanwezig. Het maken van de foto wordt
uitgesteld tot na het zomerreces.

3

Opvolging rapport Berenschot
Het presidium besluit voor de bespreking van het rapport een extra avond in te ruimen in
september. De datum moet nog worden vastgesteld.
Doel van de avond is in gesprek gaan met elkaar, zonder dat er standpunten moeten worden
ingenomen. De avond is belangrijk voor de beeldvorming zonder dat er al een raadsvoorstel
ligt.
Voor de vorm wordt de voorkeur gegeven aan een bijeenkomst onder leiding van een externe
voorzitter die het gesprek kan leiden zonder te sturen.
De bijeenkomst moet openbaar zijn.
Het college is voor deze bespreking van harte welkom, maar neemt niet deel aan het gesprek.

4

Vervolg uitkomsten heisessie
De heren Aarts, Van Laarhoven, Drieman, Teklenburg en Peeters hebben zich gemeld. Namens
ELAN wordt de heer Beerten aangemeld.
Het is de bedoeling dat de werkgroep nog een keer voor de zomervakantie bij elkaar komt.
R. van Kessel wil een vervolgsessie naar aanleiding van de presentatie van Wil van der Coelen
inplannen, met een bezoek aan Koningslust op een vrijdagmiddag in september.
Het presidium stemt hiermee in. P. Bemelmans overlegt met N. Bos over een van de volgende
data: 27 september, 4 oktober, 11 oktober.

5

Werkbijeenkomsten
Het voorstel om werkbijeenkomsten te organiseren in de voorbereiding van de kadernota is
een goed voorstel, maar heeft wel een goede voorbereiding nodig. Op dit moment is dat niet
mogelijk vanwege de korte termijn.
Het moet worden meegenomen in de planning van het opstellen van de kadernota 2021.
Op de vraag van J. van Aaken of er nog zaken nodig zijn voor de behandeling van de
kadernota 2020 antwoordt J. van Happen dat een uitwerking van de gevolgen van de meicirculaire gewenst is. Deze wordt nu voorbereid.

6

Activiteitenplanning
Aan de activiteitenplanning worden toegevoegd:
•

20 augustus: informatieavond duurzaamheid

•

27 augustus: informatieavond omgevingsbeleidsplan (NB: valt samen met Budel Kermis,
dus er wordt uitgeweken naar een andere locatie.)

J. van Aaken vraagt om inplanning vóór het zomerreces van een bijeenkomst om prioriteiten te
stellen voor handhaving in het omgevingsbeleidsplan. Dit zou eventueel kunnen door middel
van 1 lid per fractie uit te nodigen om vervolgens op die manier alle fracties te kunnen laten
reageren.
Zowel J. Drieman als J. van Happen geven aan dat dit op dit moment vanwege de drukte niet
haalbaar is.
Het presidium wil een dergelijke werkbijeenkomst graag combineren met de informatieavond
Duurzaamheid op 20 augustus.
J. Drieman zegt toe dat via de griffie binnenkort meer informatie komt over het raadsuitstapje
op 6 september. Het ochtendprogramma is buiten de gemeente, het middagprogramma in de
eigen gemeente evenals het avondprogramma met diner. Hierdoor kan ook tussendoor worden
aangesloten.
7

Lange Termijn agenda
Er zijn geen bijzonderheden te melden.

8

Rechtspositieregeling
Dit onderwerp staat ter herinnering op de agenda. Het onderwerp is gepresenteerd tijdens de
heisessie, met het verzoek te reageren naar de griffie voor 15 juni!

9

Klankbordgesprek burgemeester
Een klankbordgesprek met de burgemeester moet worden gehouden eind oktober/begin
november. Het verslag vormt input voor het gesprek van de burgemeester met de Commissaris
van de Koning. Aan de fracties wordt gevraagd wie namens de fractie lid wordt van de
commissie die het gesprek voorbereidt en voert.
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10

Rondvraag & Mededelingen
K. van Laarhoven merkt naar aanleiding van de behandeling van het raadsvoorstel
aanbesteding schoonmaak op, dat het beter was geweest als er eerder een terugkoppeling en
ondersteuning was geboden.
R. van Kessel beaamt dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is om de kwaliteit van
stukken te waarborgen. Na het eerste contact tussen K. Boonen en de ambtelijke organisatie is
er geen vervolg geweest. K. Boonen heeft 24 uur voor de vergadering een alternatief ingediend.
Hierdoor was er te weinig tijd om nog aanpassingen te doen en was het advies van onze jurist
dat er met de voorliggende verordening kon worden ingestemd.

11

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 19.15 uur

Aldus vastgesteld door het presidium van de gemeente Cranendonck in de presidiumvergadering van 15
augustus 2019.
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

F.A.P. van Kessel
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