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Aktie
Presidium 15 augustus
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.

Door

Status

J. van Aaken

12 september:
Door de GRSA2 wordt een schriftelijke reactie voorbereid.
10 oktober:
Voorgesteld wordt om gezamenlijke bijeenkomst voor A2 -raden te organiseren om de
raden te informeren. Het presidium stemt hiermee in onder voorwaarde dat dit voor
gemeente ook meerwaarde heeft. Als buiten de bevoegdheid heeft het geen zin om dit te
doen
14 november:
Een mededeling van de poho is vandaag verstuurd. Vooralsnog wordt geen
informatieavond ingepland. Afgehandeld.
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Presidium 10 oktober
Openbaarheid informatiebijeenkomsten
Het presidium besluit dat openbare
informatieavonden ook gepubliceerd
moeten worden in het RIS op de website.
Voor toegankelijkheid gemeentehuis
(voordeur is normaliter op slot) dienen
intern opgelost te worden.
Brief verantwoordingsdag
De heer Aarts vraagt naar de afhandeling
van een ingekomen brief van de heer

P. Bemelmans
J. van Aaken

14 november:
Aanpassingen zijn gemaakt in ibabs. Eer worden Raadsinformatiebijeenkomsten
(openbaar, zichtbaar in het RIS) en Werkbijeenkomsten (alleen voor
raadsleden/commissieleden/nicht zichtbaar in RIS) aangemaakt.
Afgehandeld.

P. Bemelmans
Fractievoorzitter
s

Reacties zijn ontvangen van de heren Drieman, Van Laarhoven en Van Rooij.

Het presidium besluit geen verantwoordingsdag als voorgesteld te organiseren
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omdat dit in de bestaande P&C-cyclus, o.a. bij de jaarrekening, aan de orde

Kraaijvanger over hert organiseren van
een verantwoordingsdag.
P. Bemelmans licht toe dat deze brief
eerder in handen van het college is
gesteld maar nu weer bij hem is
teruggekomen omdat het een vraag aan
de raad is.
De brief wordt nogmaals naar de fracties
gestuurd om een antwoord namens de
raad te kunnen formuleren.
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Presidium 14 november
Tijdstip presidium vergaderingen

komt.

In het griffie jaarplan 2020 wordt wel opgenomen dat een plan wordt gemaakt
met alle partijen om een laagdrempelig bijeenkomst of bijeenkomsten te

organiseren om met inwoners in contact te komen. Daarbij zou de griffie ook
tips kunnen vragen aan deelnemers van de eerder georganiseerde cursus
Politiek Actief.
Afgehandeld

P. Bemelmans

de vergaderingen van het presidium
op een ander moment in te plannen

Presidium 7 januari 2020:
Alle vergaderingen worden ingepland twee dagen eerder dan in het oorspronkelijke
schema, aanvang 18.15 uur.
Afgehandeld.
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Heisessie 2020

H. Aarts bespreekt dit nog met zijn

H. Teklenburg
E. Peeters

fractie
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Uitwerking heisessie

Buiten de kring plaatsen wethouders

Fractievoorzitter
s

bij raadsvergadering.

Fractievoorzitters bespreken dit in de
fractie
50

Ondertiteling webcast

Advies opvragen bij I&A

P. Bemelmans
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Mededeling portefeuilleverdeling

Mededeling ivm afwezigheid F. van
der Wiel over herverdeling
portefeuilles

J. van Aaken

