Vastgesteld verslag Presidium
Ongewijzigd vastgesteld in de presidiumvergadering van 19 april 2019
Datum

22-03-2018

Tijd

16:00 - 17:30

Locatie

CR Kamer secretaris

Voorzitter

H.C.R.M. de Wijkerslooth

Aanwezig

H.C.R.M. de Wijkerslooth, K. Boonen, P. Beerten, J. van Happen, J. Drieman,
M. Beenackers, P. Bemelmans, J. van Aaken

Afgemeld

1
1.2

J. van Happen (vervangen door A. van der Weiden)

Opening
Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018
Er wordt kort terug gekeken op de voorlopige uitslag van de verkiezingen.
Op vrijdag 30 maart is er een eerste bijeenkomst van de lijsttrekkers en 1
secondant (per partij) om het raadsprogramma en de collegevorming te
bespreken. Het CDA neemt het initiatief voor deze bijeenkomst.
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Vaststellen verslag van de vorige presidiumvergadering van 1 februari 2018
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Mevrouw Beenackers wijst er op dat de camera’s in de raadzaal nog steeds niet
helemaal goed functioneren.
P. Bemelmans heeft inmiddels het Plan van Eisen dat in Valkenswaard is
gebruikt ontvangen.
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Lange Termijn Agenda
Er is geen mutatieoverzicht aangeleverd.
P. Bemelmans heeft in een bespreking met afdelingshoofden de LTA
besproken. Een wijziging van mijlpalen volgt zo spoedig mogelijk.
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Activiteitenplanning
De vergadering van het presidium op 10 mei (Hemelvaartsdag) wordt verplaatst
naar maandag 14 mei, 16.00 uur. P. Beerten is dan verhinderd.

5.1

concept agenda raadsvergadering 27 maart 2018
Tijdens deze raadsvergadering wordt afscheid genomen van 11 raadsleden.
H. de Wijkerslooth zal dit kort inleiden. De fractievoorzitters richten vervolgens
een persoonlijk woord tot de afscheid nemende raadsleden vanaf het
spreekgestoelte. Er is geen ruimte voor sprekers vanuit het publiek.
Het geschenk van de gemeente wordt overhandigd door de burgemeester, de
fractievertegenwoordiger overhandigt een boeket bloemen.
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Aan het einde van de vergadering krijgen de scheidende raadsleden
gelegenheid voor een dankwoord.
5.2

concept agenda raadsvergadering 29 maart 2018
De raadsleden leden nemen bij aanvang van de vergadering plaats in de
binnenring.
Vervolgens wordt in twee groepen de eed of de verklaring en belofte afgelegd.
Na het afleggen van de eed of de verklaring nemen de raadsleden hun plaats
in.
Er is een voorlopige plaats indeling gemaakt (CDA – VVD – Cranendonck Actief!
– ELAN – Pro6). Deze kan later gewijzigd worden.
Profielschets
De profielschets zal kort worden toegelicht door J. van Happen.
Vertrouwenscommissie
De volgende raadsleden nemen zitting in de commissie als lid:
J. van Happen, W. Aarts, P. Beerten, K. Boonen, J. Drieman.
Als adviseur wordt toegevoegd wethouder F. Kuppens.
Als ondersteuner worden toegevoegd P.J. Bemelmans en J. van Aaken.
Commissie onderzoek wethouders
De volgende raadsleden worden voorgedragen voor de commissie:
J. Derks, H. Teklenburg, W. Swinkels

5.3

concept agenda raadsvergadering 4 april 2018
De profielschetsvergadering begint om 20.00 uur.
De profielschets wordt aangeboden aan de Commissaris van de Koning door J.
van Happen.

5.4

Concept agenda vergadering adviescommissie 10 april 2018
Er is nog geen commissievoorzitter benoemd.
Voor de eerste commissievergadering wordt deze geleverd door de fractie
ELAN.
De heer Boonen vraagt of het noodzakelijk is om de vergadering door te laten
gaan. Mevrouw Van Aaken wijst op het raadsvoorstel Ruilverkavelingweg. Dit
stuk moet zeker via de commissie om te voorkomen dat insprekers niet de
gelegenheid krijgen om gebruik te maken van dit recht.
Voor de overige onderwerpen zal zij nog nagaan of uitstel mogelijk is.
Voorlopig worden de agendapunten 4, 5, 6,7, 9 en 10 gehandhaafd.
P. Bemelmans zal een overzicht aanleveren van nog door de gemeenteraad te
benoemen functies. Eventuele voordrachten worden aangeleverd voor 10 april.
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Evaluatie vorige commissievergadering/raadsvergadering
Commissie:
De heer Boonen is het niet eens met de manier waarop de voorzitter de
bespreking van de brief van de provincie ( Toezichtbevindingen van de
provincie Noord-Brabant m.b.t. de begroting 2018) afhamerde. P. Beerten
merkt op dat de commissie bedoeld is voor aanvullende vragen. Het debat
hoort plaats te vinden in de raad.
De heer Boonen vraagt om duidelijkheid (afspraken) over wat nu de status is
van agendering van een brief als bespreekstuk in de commissie.
De heer Boonen vindt het bezwaarlijk om nog op dinsdag stukken te
ontvangen die ’s avonds moeten worden besproken. Hij wil graag een uiterste
aanleverdatum of -tijd afspreken, bijvoorbeeld 13.00 uur.
De overige leden van het presidium willen liever geen tijdslot afspreken omdat
het per situatie anders kan zijn (eenvoudige wijziging, noodzakelijke
aanpassing). Of aanvullende stukken worden geaccepteerd kan voor de
vergadering worden besproken met fractievoorzitters.
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Rondvraag
Mevrouw Van Aaken ziet een knelpunt bij de planning van het opstellen van de
kadernota. Het zou goed zijn om ook het raadsprogramma daar in mee te
nemen.
Het presidium concludeert dat dit niet echt nodig is. De kadernota kan
eventueel geamendeerd worden, of het raadsprogramma kan als bijlage
worden toegevoegd.
De financiële uitwerking vindt uiteindelijk pas plaats in de begroting.
Mevrouw Beenackers vraagt wat de overwegingen zijn geweest om het aantal
stembureaus terug te brengen.
Voor Budel geldt dat de Borgh eigenlijk gesloten zou zijn vanwege de
verbouwing. Dit blijft in de toekomst een stembureau.
Voor de Bellevue geldt dat deze te dicht bij de Borgh ligt.
Er is eerder al besproken om een evaluatie te houden rond de verkiezingen
waarbij ook het plaatsten van de verkiezingsborden (tijd, locatie) wordt
meegenomen.

8

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 17.50 uur

Aldus vastgesteld door het presidium van de gemeente Cranendonck in de
presidiumvergadering van 19 april 2018.
De griffier,

De voorzitter,
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Mr. P.J.F. Bemelmans

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