Vastgesteld verslag Presidium
Ongewijzigd vastgesteld in de presidiumvergadering van 25 april 2019
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezig
Afgemeld

20 maart 2019
16.00 - 17.25 uur
Kamer secretaris
R. van Kessel
R. van Kessel, C. Gimblett, C. van Rooij, W. Aarts, K. van Laarhoven, J.
Drieman, P. Bemelmans, J. van Aaken
J. van Happen, vervangen door C. Gimblett

1

Opening

2.1

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

2.2

Actielijst
Nr. 21: Collegeprogramma 2018 – 2022
Het collegeprogramma is vastgesteld en wordt volgende week aangeboden. In de
LTA wordt een tab collegeprogramma ter informatie aangemaakt.
Afgedaan.
Nr 29.: Informatiemiddag Cordaad
Via N. Maas bericht ontvangen dat deze niet doorgaat
Afgedaan.
Nr. 32: Rechtspositiebesluit
Inventarisatie is voorbereid. Deze wordt besproken tijdens heisessie 10-11 mei
Nr. 35: Budgetten gemeenteraad
Is besproken in Driehoeksoverleg en wordt ook besproken tijdens heisessie 10 11mei. Fracties bespreken lidmaatschap NVVR (€874,00 per jaar).
Nr. 36: Nieuwe foto gemeenteraad
Indien mogelijk dinsdag 26 maart nieuwe foto laten maken.
(bericht 25 maart: De heer Meusen is in verband met ziekte (griep) verhinderd. Het
maken van de foto moet worden uitgesteld.)

3

Lange Termijn Agenda

4.1

Activiteitenplanning
Toegevoegd:
• Aansluitend aan presentatie “de nieuwe route” op maandag 8 april: bijpraten
over organisatieontwikkeling;
•

Er zijn geen stukken voor komende raadscyclus. Het presidium besluit deze
cyclus te laten vervallen.
In plaats daarvan worden ingepland:
Dinsdag 9 april: besloten werkbijeenkomst met raad (inclusief
fractievertegenwoordigers) over kadernota 2020.
Dinsdag 23 april: Bijeenkomst over wijze van communicatie (zie ook RIB
Aanbestedingen verspreiding gemeentenieuws d.d. 20 maart 2019).

•

4.2

Een extra raadscyclus voor het zomerreces op 18 juni (commissie) en 2 juli
(raad) wordt ingepland.

Heisessie
Het programma is in voorbereiding (toegevoegd als bijlage bij de stukken). Aan
debat.nl is gevraagd om een voorstel te doen voor een vervolgsessie.
Mevrouw Gimblett meldt dat ze minder enthousiast was over de debattraining. Het
is niet de bedoeling te debatteren om het debatteren.
De heer Van Kessel geeft aan dat de trainingen zijn geëvalueerd met debat.nl en
dat een vervolgvoorstel voor de inhoud eerst met hem wordt besproken.
De heer Drieman wil ook graag de mogelijkheid van een andere vergaderstructuur
bespreken om dubbelingen in de vergaderingen te voorkomen.
De heer Bemelmans zal de aanmelding voor de heisessie opstarten.

5

Concept agenda vergadering adviescommissie
Er zijn geen stukken voor deze vergadering. De vergadercyclus van april komt in
zijn geheel te vervallen.

6

Evaluatie vorige commissievergadering/raadsvergadering
De heer Drieman vindt dat er ondanks - of juist vanwege - de korte agenda lange
betogen werden gehouden en te diep op details werd ingegaan.
De heer Van Kessel vindt dat er ook veel detailvragen werden gesteld. Ook werden
door Pro6 nog technische vragen gesteld die eerder ingediend hadden kunnen
worden.
Ook merkt hij op dat het volgens hem niet nodig is om na de discussie in tweede
termijn bij de voorlopige standpuntendeling door de fracties de wethouder nog een
keer het laatste woord te geven. In tweede termijn doet het college niet meer mee.
Mevrouw Van Aaken meldt dat tijdens de commissievergadering inzake de bomen
Cranendoncklaan verkeerde informatie is gegeven. Er volgt een Memorie van
Toelichting met de juiste informatie.
Mevrouw Gimblett dringt er op aan dat deze dan nog vandaag beschikbaar moet
zijn tijdens het fractieoverleg. Anders stelt haar fractie mogelijk voor het hele
onderwerp van de agenda te halen.
De heer Bemelmans wil graag vooraf aanmeldingen van wie er aanschuift ter
ondersteuning van portefeuillehouder.

7

Uitbetaling fractievergoeding CDA Cranendonck
Het presidium stemt in met de verantwoording zoals die is aangeleverd en de
uitbetaling van het voorschot voor 2019.

8

Rechtspositiebesluit
Dit agendapunt is al besproken bij de actielijst.

9

Raadsinformatiebrief A2 d.d.14-3-19
In de brief wordt door het bestuur van de A2 gevraagd om vóór 1 juni te laten
weten hoe de raden betrokken willen worden bij de doorontwikkeling van de A2
samenwerking.
De heer Van Kessel licht toe dat de raad op 22 mei wordt bijgepraat tijdens de A2bijeenkomst. De brief is bedoeld als oproep aan de raad als er ideeën hierover
bestaan deze vooraf te delen met het bestuur van de GR SA2.
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10

Rondvraag & Mededelingen
De heer Drieman meldt dat zaterdag a.s. weer de jaarlijkse dorpsquiz wordt
georganiseerd.
De heer Van Laarhoven vraagt naar aanleiding van een artikel in het ED of de heer
Kuppens wel de juiste informatie heeft gegeven bij de bespreking van de motie
over de zonnepanelen.
Mevrouw Van Aaken legt uit dat een woning niet direct hoger wordt gewaardeerd
indien zonnepanelen worden geplaatst maar dat de gemiddelde waardering wel kan
stijgen door de middeling die wordt toegepast.
Op de vraag of het zinvol is om de motie nogmaals in te dienen adviseert het
presidium de heer Van Laarhoven om eerst informatie op te halen bij wethouder
Kuppens.
Naar aanleiding van de informatieavond over digitale dienstverlening vraagt de heer
Van Laarhoven of mensen altijd een digitale ontvangstbevestiging krijgen. Mevrouw
Van Aaken antwoordt dat dit altijd het geval is indien een bericht wordt gestuurd
naar het centrale adres (info@cranendonck.nl). Dit is niet het geval indien berichten
via email rechtstreeks naar medewerkers worden gestuurd.
Mevrouw Van Aaken meldt dat er een uitbreiding van de AZC-school met
voortgezet onderwijs wordt voorbereid. Hiervoor is formeel ook een raadsbesluit
nodig om door het rijk beschikbaar gestelde budgetten vrij te maken. Indien
vooruitlopend op een raadsbesluit kan worden gestart is dit mogelijk per 1 april. In
het andere geval kan pas gestart worden per 1 oktober. De raad wordt
geïnformeerd via een RIB. Het presidium stelt voor een en ander toe te lichten
aansluitend aan de raadvergadering op dinsdag 26 maart.
De heer Van Kessel licht toe dat naar aanleiding van het incident dat zich eerder
deze week voordeed in Utrecht de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen zijn
genomen. Zo zijn onder andere medewerkers van de buitendienst naar binnen
gehaald. De wijze van berichtgeving wordt nog geëvalueerd.
De heer Van Kessel meldt dat na de extra inzet van politie geen inbraakmeldingen
meer zijn ontvangen. Ook laat hij weten dat de rustige periode met betrekking tot
overlast van het AZC nog steeds gebruikt wordt voor de noodzakelijk gesprekken
met stakeholders zoals Ministerie, COA, Provincie, politie en winkeliers.
De heer Van Kessel meldt dat hij inmiddels een 100-dagen gesprek heeft gehad
met de Chef Kabinet van de Provincie.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering op 17.25 uur.

Aldus vastgesteld door het presidium van de gemeente Cranendonck in de
presidiumvergadering van 25 april 2019.
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

F.A.P. van Kessel
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