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Status

J. van Aaken, M.
Vermue

Organisatie op vrijdag 22 september 2017 door het college.

P. Bemelmans

Afspraak inplannen met leden rekenkamercommissie in januari
PRESIDIUM 2 FEBRUARI:
Evaluatie uitgesteld tot na afronding onderzoek A2 samenwerking.

K. Boonen

Fractievoorzitters inventariseren of er binnen hun fractie kandidaten zijn.
Presidium 2 februari 2017:
Presidium geeft voorkeur aan voor vaste commissievoorzitter mevrouw Bruggink. P.
Beerten bespreekt dit in fractie en geeft uitsluitsel in volgende presidium vergadering of
zijn fractie en mevrouw Bruggink hiermee instemmen. Er moet daarnaast wel een vaste
vervanger worden gevonden.
Presidium 9 maart 2017:
P. Beerten meldt dat L. Bruggink bereid is om te blijven fungeren als voorzitter van de
commissie maar dat een vervanger wel noodzakelijk is.
 K. Boonen zal nagaan of er in zijn fractie een kandidaat beschikbaar is.

J. van Aaken

De afspraak wordt gemaakt dat alle informatie medio februari 2017 beschikbaar is en de
bestuurlijke onderwerpen uit de begroting 2017 ook dit jaar worden ingepland.
Presidium 9 maart 2017:
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P. Bemelmans meldt dat de LTA op dit moment volledig is bijgewerkt met alle beschikbare
informatie.
AFGEHANDELD
40

Politiek Actief

P. Bemelmans

Voor het volgende presidium (9 maart) moet een plan worden aangeboden (afgestemd
met werkgroep).
Presidium 9 maart 2017:
P. Bemelmans maakt de met de communicatieadviseur een plan van aanpak.
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Jaarverslag 2016 en jaarplan 2017
griffie

P. Bemelmans

PJB (30/3): Communicatie over het project is gestart op dinsdag 28 maart. Data voor de
cursus zijn ingepland.
Afgehandeld
Binnen 2 weken leveren fractievoorzitters opmerkingen en aanvullingen aan.
In de volgende vergadering van het presidium kan het dan worden vastgesteld
Presidium 9 maart 2017:
P. Bemelmans verwerkt de opmerkingen in het jaarverslag en jaarplan en biedt een
definitieve versie aan voor het volgende presidium.
PJB (30/3): Definitieve versie is via mail afgestemd en ter kennisname aangeboden aan
college en MT. Wordt op de lijst van ingekomen stukken raad geplaatst.
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Gedragscode voor de gemeenteraad

fractievoorzitters
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Presidium 2 februari 2017
Burgerpeiling

Fractievoorzitters
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Afgehandeld
Afgesproken wordt dat de fractievoorzitters binnen 2 weken namen doorgeven van
degenen die met de griffier de wijzigingen van de concept gedragscode zullen bespreken.
Afgehandeld
De fractievoorzitters ontvangen het standaardonderzoek en kunnen eventueel suggesties doen voor
aanvullende vragen (voor 1 april).
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Denktank 2.0

Fractievoorzitters

De fractievoorzitters wordt gevraagd om voor 1 april de vragen die bij de notitie van P. Hertog zijn
gevoegd voor 1 april te beantwoorden.
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Kwaliteit van stukken

P. Bemelmans
J. van Aaken




De witregels wordt mogelijk veroorzaakt door de techniek (bij het uploaden in ibabs). P.
Bemelmans zal dit nagaan.
P. Bemelmans en J. van Aaken bespreken een mogelijke oplossing om taal- spellingsfouten in
stukken te voorkomen

PJB (30/3): Alle fractievoorzitters hebben een papieren set met raadstukken van de lopende cyclus
ontvangen met het verzoek om deze te voorzien van correcties om aantoonbaar te maken de
hoeveelheid van de fouten en de aard van de fouten.
Griffier gaat meting uitvoeren over aanlevertijden van stukken aan de raad (tijdigheid). Stukken die
voortijdig worden aangeleverd worden al geplaatst in ibabs in de agenda van de eerstvolgende
vergadering van de adviescommissie.
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Stemgedrag monitor

P. Bemelmans

P. Bemelmans onderzoekt de mogelijkheden van een stemgedragtool (past dit in ibabs, wat zijn de
kosten, wat betekent dit aan hoeveelheid werk).
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Uitbreiding Ibabs

Fractievoorzitters

Fractievoorzitters inventariseren binnen hun fracties of leden uit de fractie hieraan willen meewerken.
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Kennismaking accountant

P. Bemelmans

Inplannen na zomerreces
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Werkbezoek Den Haag

P. Bemelmans,
M. Vermue

M. Vermue stelt voor om met de huidige raad een bezoek te organiseren aan Den Haag (VNG,
Tweede Kamer, kennismaking nieuwe TK-leden uit Brabant), eventueel samen met de twee andere
A2-raden.
Het presidium vindt het een goed voorstel om dit nog in te plannen voor het zomerreces (juli).

PJB (30/3): Griffies van Vw en H-L hebben dit besproken met hun presidia. Beide zijn enthousiast
maar H-L geeft wel voorkeur aan inplannen na zomerreces
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