Vastgesteld verslag Presidium
Ongewijzigd vastgesteld in de presidiumvergadering 10 november 2017
Datum

05-10-2017

Tijd

16:00 - 17:30 uur

Locatie

CR Kamer burgemeester
H. de Wijkerslooth, K. Boonen, P. Beerten, J. van Happen, S. den Breejen,

Aanwezig

M. Beenackers, P. Bemelmans, J. van Aaken
T. Dijkmans

Afgemeld
Voorzitter

K. Boonen

Omschrijving

Omschrijving
1

Opening
De heer Dijkmans heeft zich afgemeld. Mevrouw Van Aaken moet uiterlijk 16.45
uur weg. De heer de Wijkerslooth is voor een kennismaking aanwezig bij de
vergadering.

2.1

Vaststellen verslag van de vorige presidium vergadering (14 september 2017)
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.2

Actielijst
AP 36. Herbenoeming RKC
Een concept is besproken in een griffiers overleg. Er wordt een digitale enquête
voorbereid om alle raadsleden te raadplegen. Daarnaast voeren de griffiers
gesprekken met raadsleden en leden van de RKC.
Planning is om het resultaat aan te bieden eind 2017.
AP 54. Monitor Deurne.
Mevrouw Van Aaken heeft aanvullende informatie aangeboden. Haar advies is om
de monitor niet over te nemen vanwege kosten (uren) en geringe toegevoegde
waarde. Het presidium neemt dit advies over.
Afgehandeld.
AP 62: Evaluatie gebruik overzichten in IBABS
Er zijn geen aanvullende opmerkingen.
Afgehandeld.

3

Lange Termijn Agenda
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Het presidium vraagt mevrouw Van Aaken om aan te geven welke onderwerpen nog
dit jaar geagendeerd moeten worden, en welke eventueel ook kunnen worden
geagendeerd in januari 2018.
Het presidium dringt met klem aan op een spoedige uitvoering van motie 283
(aanpak sluipverkeer).
4.1

Activiteitenplanning

4.2

Rapport Rekenkamercommissie
Door de Rekenkamercommissie is het rapport "A2 samenwerking... en route"
aangeboden. Tijdens de raadsledenbijeenkomst van 27 september heeft de
voorzitter van de RKC dit rapport toegelicht.
Er moeten afspraken worden gemaakt over de verdere behandeling van dit rapport
door de raad.
Mevrouw Beenackers merkt op dat het bijzonder gênant was dat de raad van
Cranendonck slechts vertegenwoordigd was op deze bijeenkomst door drie
personen (K. Boonen, H. van Lint en M. Beenackers).
Het presidium geeft er de voorkeur aan om één gezamenlijk, gelijkluidend
raadsvoorstel op te stellen dat kan worden besproken in de verschillende raden.
Voorgesteld wordt om het rapport eerst te bespreken in de eigen commissie om
overeenkomsten en verschillen te benoemen.
Deze worden dan vervolgens besproken in een IOGAS-bijeenkomst om één
gezamenlijk raadsvoorstel voor te bereiden.
De heer Bemelmans overlegt dit voorstel met de collega griffiers van de A2gemeenten.

4.3

Evaluatie Rekenkamercommissie
Zie actielijst AP 36. RKC

5.1

Concept agenda vergadering adviescommissie 24 oktober 2017 (begroting)
Voorafgaand aan de commissievergadering vindt de ambtelijke toelichting plaats
op de beantwoording van de schriftelijk gestelde technische vragen. Deze
ambtelijke toelichting begint om 19.30 uur.
Aansluitend vindt de vergadering van de adviescommissie plaats.
Agenda adviescommissie
In de eerste termijn worden door de leden van de commissie politiek-bestuurlijke
vragen gesteld aan het college. Behandeling van de begroting vindt plaats per
programma.
In de tweede termijn bespreken de fracties met elkaar de begroting en kunnen zij
aankondigen ten aanzien van welke onderwerpen zij overwegen moties en/of
amendementen in te dienen.
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Agenda raadsvergadering 7 november/behandeling begroting
De begrotingsvergadering start om 16.00 uur.
Pauze (eten) wordt ingepland van 18.30 uur tot 19.30 uur.
Voor de pauze vindt het politieke debat (tussen fracties, zonder wethouders)
plaats. Fracties dienen moties en amendementen in – deze worden niet helemaal
voorgelezen, alleen het dictum.
Afhankelijk van de tijd die hiervoor nodig is, reageert het college op de moties en
amendementen voor de pauze of direct aansluitend aan de pauze.
Eventueel wordt na de reactie van het college een extra pauze ingelast van 30
minuten.
5.2

Concept agenda vergadering adviescommissie 31 oktober 2017
De concept agenda is nog niet beschikbaar. Deze agenda zou eigenlijk worden
besproken in het presidium van 12 oktober. Deze bijeenkomst gaat niet door.
De concept agenda word met het presidium afgestemd via e-mail.
Aan de agenda wordt ook het rapport van de Rekenkamercommissie toegevoegd.

6

Evaluatie vorige commissievergadering/raadsvergadering
Afscheidsvergadering Marga Vermue (26 september)
Mevrouw Beenackers heeft vernomen dat de gilden niet tevreden zijn over de wijze
waarop e.e.a. is verlopen. Zij zijn niet in de gelegenheid geweest om goed afscheid
te nemen van Marga. Bovendien was zij niet verstaanbaar bij haar dankwoord.
De heer Boonen zegt toe dit mee te nemen in de interne evaluatie die nog moet
plaats vinden. Ook de mogelijkheid van een excuusbrief wordt meegenomen.
Mevrouw Beenackers vindt het jammer dat de heer Boonen, die namens de raad
heeft gesproken, niet eerst de inhoud heeft kort gesloten. Zij heeft moeite met de
negatieve puntjes die door de heer Boonen werden benoemd.
Raadsvergadering 19 september
Mevrouw Van Happen vond deze vergadering af en toe rommelig omdat de 1e en 2e
ronde soms door elkaar liepen (o.a. bij bestemmingsplan DIC/Metalot).
Ze vraagt de voorzitter er scherper op toe te zien dat de 1e ronde bedoeld is voor
bestuurlijke vragen die er nog zijn, en de 2e ronde voor het debat.
Commissie 3 oktober
Mevrouw Van Happen vond de discussie ten aanzien van de bespreekpunten
(raadsinformatiebrieven) zinvol maar wel erg lang duren.
De heer Bemelmans wijst op eerder gemaakte afspraken dat agendering van
bespreekstukken bedoeld is om een toelichting te geven,of aanvullende vragen te
stellen. Indien het college wordt gevraagd verantwoording af te leggen, dan moet
dit tijdens de raadsvergadering gebeuren. De commissie kan het presidium
adviseren een brief te agenderen voor de raadsvergadering.
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Rondvraag & Mededelingen
Mevrouw Beenackers vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de
beantwoording van de brief inzake geluidshinder. De heer Bemelmans heeft deze
op zijn actielijst staan.
Mevrouw Van Happen stelt voor een kaart namens de raad te sturen naar de heer
Dijkmans. Mevrouw Beenackers zal hiervoor zorgen.
De heer De Wijkerslooth is de eerstvolgende vergadering van het presidium
verhinderd. De vergadering wordt verplaatst naar vrijdag 10 november, 16.00 uur.
De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft gevraagd om medewerking te verlenen
aan de totstandkoming van een inspiratiebundel die moet uitkomen voor de
verkiezingen in 2018.
De heer Bemelmans meldt de heer Boonen, de heer den Breejen, de heer Van der
Wiel en de heer Kuppens aan.
Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering van 17 oktober a.s. wordt voor de
raadsleden een informeel moment ingepland (aanvang 19.15 uur) om persoonlijk
kennis te maken met de nieuwe voorzitter van de raad, de heer de Wijkerslooth.

7.1

Verantwoording fractiebudget ELAN 2016
Het presidium stemt in met de eindverantwoording.
De heer Bemelmans wijst er op dat de volgende verantwoording (over 2017) moet
worden aangeleverd voor de gemeenteraadsverkiezingen.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 17.25 uur

Aldus vastgesteld door het presidium van de gemeente Cranendonck in de presidiumvergadering van 10
november 2017.
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

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

