Vastgesteld verslag Presidium
Ongewijzigd vastgesteld in de presidiumvergadering van 5 oktober 2017
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezig
Afgemeld
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14-09-2017
16:00 - 17:30
CR Kamer burgemeester
M. Vermue - Vermue
M. Vermue, K. Boonen, P. Beerten, T. Dijkmans, N. van Leeuwen, J. Drieman, H. van Lint, P.
Bemelmans, J. van Aaken
J. van Happen, S. den Breejen, M. Beenackers

Omschrijving
Opening
Vaststellen verslag van de vorige presidiumvergadering
Mevrouw Beenackers was ook aanwezig in de vergadering van 24 augustus.
De verslagen worden verder ongewijzigd vastgesteld.
Actielijst
AP 34. Mevrouw Vermue geeft een korte toelichting op het programma voor 22 september.
AP 36. Mevrouw Borsboom heeft een concept voorbereid voor de evaluatie. Dit wordt eerst
in het A2-griffiersoverleg besproken en daarna aangeboden aan de presidia van de 3 raden.
AP 48. Ingepland commissie 3 oktober. Afgehandeld.
AP 54. Er is nog geen aanvullende informatie ontvangen van de gemeente Deurne.
AP 61. Het vergaderschema is aangepast. Afgehandeld.
J. Drieman vraagt om in het vergaderschema 2e helft 2018 rekening te houden met de
herfstvakantie.
AP 62. Nog niet in alle fracties besproken.
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Lange Termijn Agenda
In verband met de aanpassing in het vergaderschema (het presidium vergadert een week
eerder) zijn niet alle mutaties in het overzicht verwerkt.
Aanvullende opmerkingen:
BO 137: Presidium geeft aan dat er dringend behoefte is aan informatie naar de raad én
inwoners.
BO 253/254/255: Mevrouw van Aaken meldt dat deze onderwerpen in één document
worden aangeboden aan de raad.
BO 227: Mevrouw Vermue meldt op verzoek van de heer Drieman de stand van zaken met
betrekking tot de Jumbo, en dat dit onderwerp niet in oktober op de agenda komt.
MO 283: De heer Van Leeuwen dringt er op aan dat de aanpak van het sluipverkeer hoge
prioriteit krijgt, mede naar aanleiding van een incident dat afgelopen week heeft plaats
gevonden.
De heer Boonen vraagt zich af of alle onderwerpen die nog op de agenda staan wel
afgehandeld kunnen worden in de maanden november en december.
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De heer Dijkmans stelt voor om te bespreken welke onderwerpen eventueel over de
verkiezingen getild kunnen worden.
De heer Boonen en de heer Beerten geven aan dat dit voor hun fractie niet bespreekbaar is.
Mevrouw Van Aaken geeft aan dat al hetgeen in het huidige raadsprogramma is opgenomen
gehaald wordt voor de verkiezingen.
4

Activiteitenplanning
Planning behandeling begroting:
Mevrouw Van Aaken stelt voor om de Ambtelijke toelichting op de beantwoording van
schriftelijke vragen te verplaatsen van maandag 23 oktober naar dinsdag 24 oktober,
voorafgaand aan de vergadering van de adviescommissie.
De heer Beerten vindt dit bezwaarlijk omdat hij eerst de informatie naar aanleiding van de
vragen wil kunnen verwerken om bestuurlijke vragen te kunnen formuleren.
Mevrouw Van Aaken zegt toe dat de antwoorden eerder schriftelijk beschikbaar zullen zijn.
Het presidium stemt in met deze wijziging.
Mevrouw van Happen heeft via mail gevraagd om de vergaderingen van het presidium van 5
en 12 oktober te combineren.
Het presidium stemt hiermee in. De bijeenkomst van 12 oktober vervalt.
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Concept agenda vergadering adviescommissie 3 oktober.
Het presidium stelt vast dat de agenda voor deze vergadering erg mager is. Het presidium
besluit de vergadering wel door te laten gaan.
Voor de vergadering wordt de nieuwe accountant uitgenodigd om zich voor te stellen.
Het in de concept agenda genoemde commissievoorstel wordt alsnog aangeboden als een
raadsvoorstel.
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Evaluatie vorige commissievergadering/raadsvergadering
Commissie 5 september:
De heer Dijkmans vraagt om met grote spoed actie te ondernemen om de instelling van de
camera’s tijdens de raadsvergadering te verbeteren.
Mevrouw Van Aaken meldt dat de problemen worden veroorzaakt door het sterk verouderd
systeem van de geluidsposten. Omdat vervanging een grote investering vergt wordt hiervoor
in de begroting 2018 een budget gevraagd.
Agenda raadsvergadering 19 september:
De conceptagenda voor de raadsvergadering van 19 september wordt besproken.
De volgende zaken zijn gewijzigd:
Agendapunt 2A. Raadsvoorstel: Toelating en installatie raadslid F.W.P. Strik is toegevoegd aan
de agenda.
Procedurele toelichting:
Artikel V4 van de Kieswet bepaalt:
“Het vertegenwoordigend orgaan (= de raad) waarvoor de verkiezing is geschied, onderzoekt
de geloofsbrief onverwijld en beslist of de benoemde als lid van dat orgaan wordt toegelaten.
Daarbij gaat het na, of de benoemde aan de vereisten voor het lidmaatschap voldoet en geen
met het lidmaatschap onverenigbare betrekking vervult”.
Dit onderzoek wordt voorafgaand uitgevoerd door de door de voorzitter van de raad
benoemde commissie.
Tijdens de vergadering vraagt de voorzitter of stemming gewenst is. Indien dat niet het geval
is, is het voorstel zonder stemming aangenomen. Dit is de gebruikelijke procedure
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(Gemeentewet artikel 32, 3e lid: “Indien over een voorstel geen stemming wordt gevraagd, is
het aangenomen.”).
Agendapunt 5.3 .Raadsvoorstel: Eindrapportage Evaluatie bestuurlijke samenwerking MRE is
geen hamerstuk en wordt agendapunt 8.
Agendapunt 7. Raadsvoorstel: bestuursovereenkomst met het COA t.b.v. opvang van
asielzoekers op voormalige Nassau Dietz kazerne en bestuursopdracht gebiedsontwikkeling
Nassau Dietz kazerne.
In de aangeboden Nota van wijzigingen is niet voldoende duidelijkheid gegeven over de
totale looptijd van de bestuursovereenkomst. Inmiddels is een gewijzigde versie ontvangen
en in ibabs geplaatst.
Agendapunt 8 Raadsvoorstel: Vaststellen gedragscode voor de gemeenteraad en protocol
integriteitsschendingen wordt niet behandeld.
Een gewijzigde versie van de gedragscode wordt geagendeerd in de vergadering van de
adviescommissie van 3 oktober.
Agendapunt 10. Raadsvoorstel: Formeel verzoek herontwikkeling locatie Rabobank Budel
Dit agendapunt wordt gehandhaafd. Er wordt nog een nota van wijzigingen aangeboden
waarin nader wordt ingegaan op het verkeer c.q. parkeren in het Schutstraatje.
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Agendapunt 12 Motie “Pinautomaten”
De motie wordt alleen in stemming gebracht. Indieners kunnen de motie bij het vaststellen
van de agenda of bij bespreking van het agendapunt intrekken.
Rondvraag & Mededelingen
De heer Van Leeuwen vraagt hoeveel fractievertegenwoordigers per partij zijn toegestaan. De
heer Bemelmans zegt dat er maximaal 2 fractievertegenwoordigers per fractie kunnen worden
benoemd.
De heer Drieman vraagt naar de stand van zaken rond de bomen in de Cranendoncklaan.
Mevrouw Van Aaken meldt dat er binnenkort een mededeling hierover volgt.
De heer Dijkmans meldt dat Transparant Cranendonck niet mee doet aan de
gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

7.2

Memo gratis VOG voor politieke partijen
De heer Bemelmans heeft een memo opgesteld naar aanleiding van een vraag van de
besturen van de politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen.
De heer Drieman en de heer Beerten melden dat hun partijen waarschijnlijk geen gebruik
zullen maken van een eventuele mogelijkheid die wordt geboden.
Het presidium vraagt het college om een eventueel aanbod verder uit te werken waarbij een
duidelijke procedure wordt afgesproken.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 17.38 uur.

Aldus vastgesteld door het presidium van de gemeente Cranendonck in de presidiumvergadering van
5 oktober 2017.
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De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

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

