Vastgesteld verslag Presidium
Ongewijzigd vastgesteld in de presidiumvergadering van 22 mei 2019
Datum

25-04-2019

Tijd
Locatie

16:00 - 17:25
CR Kamer secretaris

Voorzitter
Aanwezig en
Bijzonderheden

Roland van Kessel
R. van Kessel, W. Aarts, C. van Rooij, J. van Aaken, P.J. Bemelmans
K. van Laarhoven wordt vervangen door K. Boonen
J. van Happen wordt vervangen door C. Gimblett.
J. Drieman wordt vervagen door W. Swinkels

1

Opening

2.1

Vaststellen verslag van de vorige presidiumvergadering
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag vraagt de heer Boonen wanneer het collegeprogramma wordt
toegezonden.
Het verslag wordt volgende week met een mededeling aan de raad toegezonden. De heer
Boonen vraagt of het stuk geagendeerd wordt voor de commissievergadering.
De heer Van Kessel geeft een toelichting op het format. Het wordt - conform eerdere afspraak
in het presidium - niet als afzonderlijk bepreekstuk geagendeerd in de commissievergadering.
De heer Boonen vraagt om een terugkoppeling uit het 100-dagen gesprek dat de burgemeester
heeft gevoerd. De heer Van Kessel antwoordt dat dit een vertrouwelijk gesprek is en dat er
geen terugkoppeling plaatsvindt.

2.2

actielijst
De actielijst wordt besproken.

3

Lange Termijn Agenda
Aan de LTA is een tab Collegeprogramma toegevoegd. De LTA wordt op dit moment gevuld
met de gegevens.
Mevrouw Gimblett betreurt het dat behandeling van de duurzaamheidsnota is uitgesteld tot na
de zomer. Mevrouw Van Aaken licht de reden van uitstel toe. De nota is in concept gereed,
maar om voldoende draagvlak te bewerkstelligen zijn eerst nog gesprekken nodig met externe
partijen.
De heer Boonen merkt op dat er wel heel veel rode blokken zijn, dus onderwerpen die zijn
doorgeschoven.

4.1

Activiteitenplanning
De activiteitenplanning wordt voor kennisgeving aangenomen.
Dit betekent onder andere toevoeging van:
•
•

donderdag 5 september: bijeenkomst over De Groote Heide en Samenwerkingsgebied De
Kempen kan ingepland worden - deels gezamenlijk met de gemeente Weert.
Vrijdag 6 september: raadsuitstapje, wordt georganiseerd door de VVD Cranendonck

In juni wordt nog een informatieavond over het omgevingsbeleidsplan ingepland. In verband
met de volle agenda kan dit niet op een dinsdagavond.
4.2

Heidag
De heer Van Kessel geeft een toelichting op de locatiekeuze en het programma voor de
heisessie op 10 en 11 mei.
Het presidium stemt in met de voorkeur van de leden van de werkgroep om het
vrijdagmiddagprogramma te laten verzorgen door Necker van Naem.
Voor het zaterdagochtendprogramma geeft het presidium aan, de ochtend volledig te willen
benutten. Invulling van het eerste uur wordt afgestemd door de heer Van Kessel met de griffier.
Het wordt ingevuld met een nabespreking van het vrijdagmiddagprogramma, of het thema
integriteit.

4.3

Planning jaarrekening
Het presidium stemt in met de voorgestelde planning.
Aan de planning wordt toegevoegd de digitale toezending van de stukken op 15 mei.
Mevrouw Gimblett vraagt hoe het contact met de accountant verloopt, en of de planning wordt
gehaald.
Mevrouw Van Aaken meldt dat het contact een verbetering is in vergelijking met de
voorgaande accountant. De planning wordt gehaald.

5

Concept agenda vergadering adviescommissie
De heer Boonen informeert waarom de maatregelen tegen sluipverkeer niet op de agenda
staan. Mw van Aken geeft aan dat er vertraging is opgetreden vanwege regionale afstemming.
Geadviseerd wordt de raad hierover via een RIB te informeren.
Het presidium stemt in met de conceptagenda van de adviescommissie.
Agendapunt 5 (Raadsvoorstel: Vaststellen van de visie Baronie van Cranendonck) wordt
voorafgegaan door een presentatie.
Voor de vergadering zal ANV Land van Cranendonck zakjes bloemenzaad aanbieden aan de
leden van de adviescommissie.

6

Evaluatie vorige commissievergadering/raadsvergadering
De commissie- en raadvergadering zijn niet doorgegaan.
De heer Bemelmans wijst (naar aanleiding van vragen gesteld door de heer Van Laarhoven) op
eerder gemaakte afspraken dat vragen van raadsleden en commissieleden altijd via de griffie
dienen te verlopen.
De heer Van Rooij vond de invulling van de alternatieve informatiebijeenkomsten (als gevolg
van het uitvallen van de raadscyclus) onder de maat, met name de informatieavond over het
sociaal domein. Avonden moet wel inhoud hebben. Nu werd er veel verteld over het proces,
maar geen inhoudelijke informatie gegeven.

7

Rekenkamercommissie
De heer Bemelmans geeft een toelichting op het proces dat moet leiden tot de invulling van de
vacatures voor de Rekenkamercommissie.

8

Bespreekstuk Denktank 2.0
Het presidium stemt in met het voorstel om de projectopdracht Denktank 2.0 te beëindigen.
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9

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning en modelinstructie griffier
De Ledenbrief wordt voor kennisgeving aangenomen.

10.1

Rondvraag & Mededelingen
De heer Boonen vraagt naar de status van het feitenrelaas over de bomen Cranendoncklaan.
Mevrouw Van Aaken antwoordt dat dit op dit moment ambtelijk wordt voorbereid.
De heer Boonen heeft berichten gehoord dat de kosten van de Borgh niet binnen het budget
blijven. Mevrouw Van Aaken antwoordt dat de status niet exact bekend is, maar dat wordt
gestuurd op het binnen het budget blijven.
De heer Boonen vraagt om meer informatie over de voortgang van het project.
De heer Boonen heeft via de media moeten vernemen over de gewijzigde openingstijden van
het gemeentehuis. Hij wil graag dat dit soort zaken ook worden gecommuniceerd naar de raad.
De heer Boonen vraagt wat de uitkomsten van het landelijke onderzoek naar de Jeugdzorg
betekenen voor de gemeente Cranendonck. Hij wil hier graag nader over geïnformeerd
worden.
De heer Van Kessel geeft een toelichting op het besluit om het paasvuur door te laten gaan.
De heer Van Kessel meldt dat het COA heeft voorgesteld om in het najaar een bijeenkomst te
organiseren in verband met de verlenging van de bestuursovereenkomst.
De heer Van Kessel meldt dat hij is begonnen met een toer langs alle kernen.

10.2

Ondertiteling webcast
Het presidium vraagt de griffier om na te gaan wat de kosten zijn van ondertiteling na 1
december 2019.

11

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 17.25 uur

Aldus vastgesteld door het presidium van de gemeente Cranendonck in de presidiumvergadering van 22
mei 2019.
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

F.A.P. van Kessel
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