Vastgesteld verslag Presidium
Ongewijzigd vastgesteld in de presidiumvergadering van 20 september 2018
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezig
Afgemeld

18 september 2018
13:00 – 13:30
Kamer burgemeester
H.C.R.M. de Wijkerslooth
H.C.R.M. de Wijkerslooth, J. van Happen, C. van Rooij, M. Beenackers, K.
Boonen, J. Drieman, P. Bemelmans, J. van Aaken
-

1

Opening

2

Bespreking cijfers sociaal domein
Aanleiding voor deze extra vergadering van het presidium
De heer De Wijkerslooth meldt aan het presidium dat het college behoefte heeft om
op korte termijn de laatste cijfers inzake het sociaal domein te delen met de raad.
De huidige cijfers geven aanleiding tot beleidswijzigingen: het huidige beleid kan niet
ongewijzigd voortgezet worden.
Het college wil graag bespreken hoe de raad verder kan worden meegenomen in dit
traject. Het inpassen van een extra raadscyclus is gezien de korte tijdspanne niet
mogelijk.
Voorstel college
Het college stelt voor om vanavond (18 september) aansluitend aan de vergadering
van Jeugd en Politiek op informele wijze de wethouder de raadsleden op de hoogte te
laten stellen van de stand van zaken.
Vervolgens worden aansluitend aan de raadsvergadering door het college mogelijke
oplossingsrichtingen gepresenteerd.
Reactie presidium
De heer Drieman vraagt zich af, of dit dan niet een formele setting van
adviescommissie moet hebben.
Mevrouw Van Happen wil niet “uit de losse pols” reageren op oplossingsrichtingen
zonder daarover te hebben kunnen overleggen.
De overige leden van het presidium delen deze mening.
Het volgende alternatief wordt besproken:
het college bereidt mogelijke oplossingsrichtingen voor. Deze worden aansluitend aan
de raadsvergadering van 25 september gepresenteerd.
De adviescommissie van 9 oktober en de raadsvergadering van 23 oktober worden
gebruikt om deze gepresenteerde oplossingen te bespreken.
Het presidium bespreekt deze alternatieve aanpak in de reguliere vergadering van
donderdag 20 september a.s.
Openbaarheid
Alle bijeenkomsten zijn openbaar en toegankelijk voor iedereen.

8

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 13.40 uur.

Aldus vastgesteld door het presidium van de gemeente Cranendonck in de
presidiumvergadering van 20 september 2018.
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

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