Vastgesteld verslag Presidium
Ongewijzigd vastgesteld in de presidiumvergadering van 21 februari 2019
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezig
Afgemeld

24-01-2019
16.00 – 17.45
Kamer secretaris
R. van Kessel
R. van Kessel, J. van Happen, C. van Rooij, M.Beenackers, K. Boonen, J.
Drieman, P. Bemelmans
J. van Aaken, W. Aarts – vervangen door M. Beenackers

1

Opening

2.1

Vaststellen verslag van de vorige presidiumvergadering (8 januari 2019)
Correctie:
Bij agendapunt 9: De daar genoteerde opmerking over de kerstbijeenkomst is niet
gemaakt door mevrouw Van Happen. Deze zin wordt verwijderd uit het verslag.
Het verslag van de vergadering van 8 januari 2019 wordt gewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag merkt mevrouw Beenackers op (bij agendapunt 4,
tweede bullit) dat bij de eerste bijeenkomst van de Risse de opkomst erg laag
was. Daardoor missen raadsleden informatie die later van belang kan zijn.
Naar aanleiding van het verslag (agendapunt 9) meldt de heer Van Kessel dat een
gesprek met de Grenskoerier heeft plaatsgevonden. Er is een plan van verbetering
besproken. Daarnaast wordt vanaf nu een maandelijkse meting ten aanzien van
de bezorging uitgevoerd.

2.2

Actielijst
Nr21. Collegeprogramma 2018 – 2022
Er wordt een collegeprogramma voor de gehele bestuursperiode opgesteld. Dit
wordt aangeleverd voor einde Q1.
Nr 23. Introductie R. van Kessel
met alle fracties is een afspraak ingepland. Kennismaking met individuele
raadsleden volgt gezien de volle agenda later dit jaar.
Afgehandeld.
Nr, 28. Rondleiding De Risse
Er zijn geen verdere aanmeldingen ontvangen. Rondleiding gaat niet door.
Afgehandeld
Nr. 29 Informatiemiddag Cordaad
Ivm vakantie Nick Maas (tot 4 februari) nog geen overleg mogelijk geweest.
Nr 30. Werkgroep sociaal domein
Namen zijn doorgegeven.
Afgehandeld.
Nr. 31 Uitnodiging De Risse
M. Lemmen heeft gereageerd in commissievergadering.
Afgehandeld.

Nr. 32 Rechtspositiebesluit
Vraag is uitgezet.
Nr. 33 Jaarplan griffie
Er is nog geen reactie van fractievoorzitters ontvangen.
3

Lange Termijn Agenda
De problematiek in verband met de LTA is besproken in de bestuurlijke driehoek.
De volgende afspraken zijn gemaakt:
- De LTA wordt wekelijks besproken in de overleggen met de poho. Er vindt een
actieve terugkoppeling wekelijks plaats naar de griffier.
- De griffier schuift structureel (minimaal 1 keer per vier weken) aan bij het
overleg van MT.
- In het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers wordt nadrukkelijk
aandacht besteed aan het belang en werking van de LTA.
De heer Boonen vraagt waarom het nieuwe plan Integraal beleid sociaal domein
pas staat geagendeerd voor 31-12-2019. Tijdens de informatieavond is verteld
dat het voor de zomer (1 juli) wordt aangeboden.
Ook wordt de vraag gesteld of de geplande datum voor de Baronie van
Cranendonck (28 mei 2019) een realistische datum is.

4

activiteitenplanning
Nagekomen verzoeken voor informatieavonden die worden toegevoegd aan het
overzicht:
dinsdag 2 april = Baronie van Cranendonck
dinsdag 30 april = sport- en beweegvisie
Het presidium benadrukt nogmaals (met het oog op de geplande avonden over
nota duurzaamheid en afval) dat het doel van informatiebijeenkomsten niet kan
en mag zijn het “ophalen van meningen”. Daarvoor is de vergadering van de
adviescommissie bedoeld.
Het programma voor de sleuteloverdracht (carnaval) wordt toegezonden aan alle
raadsleden.
Voor de nieuwjaarsbijeenkomst op 8 februari is slechts 1 aanmelding van een
raadslid ontvangen. Er zijn 14 afmeldingen. Ook in Valkenswaard zijn er nog niet
veel aanmeldingen.
Het presidium vraagt de heer Bemelmans contact op te nemen met de griffier van
Valkenswaard om de bijeenkomst niet door te laten gaan.

5

Concept agenda vergadering adviescommissie
Mevrouw Beenackers wijst er op dat het weer een zeer beperkte agenda is met het
risico van overvolle agenda’s later in het jaar.
Er is een nog een raadsvoorstel VVGB Nedzink in voorbereiding. Het college heeft
gevraagd of dit voor de komende cyclus later mag worden aangeleverd (5
februari) omdat anders later problemen ontstaan met de wettelijke termijnen.
Het presidium stemt hiermee in.
Het presidium vraagt om na te gaan of het mogelijk is om aansluitend aan de
commissie en/of raadsvergaderingen informatiemomenten in te plannen om de
avond een zinvol karakter te geven.
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6.1

Evaluatie vorige commissievergadering/raadsvergadering
Informatieavond Sociaal domein
De heer Van Rooij en de heer Boonen vonden deze avond inhoudelijk
teleurstellend. Er is feitelijk weinig of geen nieuwe informatie verstrekt. Indien er
niets te melden is heeft het ook geen zin om informatieavonden te organiseren.
Mevrouw Van Happen merkt op dat haar fractie juist het gesprek miste met de
mensen van het Sociaal team. Het is een goede suggestie om dit bij een volgende
bijeenkomst over het Sociaal Domein te combineren.
Tijdens de avond is gemeld “dat de cijfers achteraf waarschijnlijk meevallen”.
Het presidium dringt er op aan dat de raad hier tijdig over wordt geïnformeerd en
deze informatie niet in de krant moet lezen.
Adviescommissie
Mevrouw Beenackers vindt het vervelend dat de apparatuur het af lieten weten,
ook bij de presentatie van de heer Heuberger.
De heer Bemelmans merkt op dat deze tegen de afspraken in pas kort voor de
vergadering een USB-stick heeft afgegeven met de vraag om de presentatie te
tonen tijdens de inspreekbeurt.
Het presidium vindt dit onjuist. De griffier moet voorafgaand aan de vergadering
kennis kunnen nemen van de inhoud van de presentatie.
Naar aanleiding van de inspreekbeurt van de voorzitter van de Dorpsraad van
Maarheeze heeft de heer Van Kessel met hem gesproken. Er zijn inmiddels
afspraken gemaakt met alle dorpsraden en platforms voor een
kennismakingsbezoek.
De heer Boonen vindt dat het college veel ambtelijke ondersteuning nodig heeft
tijdens de vergadering. Hij vindt dat wethouders meer dossierkennis moeten
tonen.
De heer Boonen vindt de kwaliteit van de beantwoording van vragen vaak niet
voldoende. In veel gevallen krijgt hij geen duidelijke of ontwijkende antwoorden.
Ook stoort hij zich aan de vele taalfouten. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld
Raadsinformatiebreven en ontbrekende bijlagen.
Mevrouw Beenackers stoort zich ook aan deze taalfouten. Zij is van mening dat
over het algemeen de beantwoording van vragen wel goed is.
De heer Boonen heeft naar aanleiding van de beantwoording van de technische
vragen aan de griffier gevraagd of deze wel correct was. Het ging daarbij om de
datum waarop de brief van LVO aan de raad ter kennis is gebracht (agendapunt
13 van de commissie). De beantwoording was niet juist en de griffier heeft daarop
de wethouder voor de vergadering geïnformeerd over deze omissie. Deze heeft
vervolgens voor de vergadering nog een rectificatie aan de commissie gezonden.
De heer Boonen vraagt zich af of dit een correcte handelwijze is van de griffier. De
heer Bemelmans legt uit dat hij in dit geval het belang van de commissie om juist
te worden geïnformeerd zwaarder vond wegen dan het belang van de heer
Boonen om tijdens de commissievergadering de wethouder hierop te kunnen
aanspreken.
Het presidium steunt de heer Bemelmans in deze opvatting.

6.2

Voorstel postverwerking
Het presidium stemt in met het voorstel van de griffier om bij wijze van proef tot
aan de zomer met een gewijzigde vorm van postverwerking aan de slag te gaan.
Het presidium benadrukt dat bij voorstellen om een brief te agenderen voor de
adviescommissie de motivering hierbij niet inhoudelijk zal toetsen.
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Jaarverslag 2018 en Jaarplan 2019 griffie
Vanuit de fracties zijn nog geen onderwerpen voor het jaarplan aangeleverd. De
voorzitter stelt voor om in ieder geval de volgende onderwerpen op te nemen:
• Jaarlijkse klankbordgesprekken met de burgemeester. Het presidium vindt het
bezwaarlijk om dit jaarlijks te doen omdat dit een flinke belasting vormt.
Klankbordgesprekken worden ingepland na 1, 3, en 5 jaren.
• Heisessie met de raad (De heren Drieman, Teklenburg en Peeters worden
aangemeld om hierover mee te denken);
• Vormgeving burgerinitiatief.
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verantwoording fractievergoeding 2018
Alle fracties moeten voor 31 januari 2019 verantwoording afleggen over het
ontvangen voorschot fractievergoeding 2018.
De VVD heeft dit inmiddels aangeleverd.
NB: Ook PvdA moet verantwoording afleggen over budget dat is ontvangen over
de periode voor de verkiezingen (€ 212,00).
Het presidium stemt in met de verantwoording zoals die is aangeleverd door de
VVD en de uitbetaling van het voorschot voor 2019.

9

Rondvraag & Mededelingen
Eerder heeft de raad een besluit genomen over de zendmachtiging van RTV
Horizon voor Cranendonck en Heeze-Leende. Een nieuw raadsvoorstel wordt
aangeboden omdat mogelijk ook Valkenswaard hierbij aansluit. Indien dit niet
doorgaat betekent het dat er een besluit wordt genomen dat achteraf niet nodig
is. Dit heeft geen consequenties voor het eerdere besluit.
De heer Van Leeuwen heeft zijn ontslag aangeboden als raadslid. De heer Van
Cranenbroek vervangt hem. De heer Van Leeuwen neemt dinsdag a.s. afscheid. De
heer Van Kessel vraagt om het afscheidswoord met hem af te stemmen.
Vanuit Heeze-Leende is het verzoek gekomen om ondersteuning bij de
werkzaamheden van de griffie omdat de griffier van Heeze-Leende ziek is. Tot
aan het zomerreces zullen Peer-Jan Bemelmans en Paul Hertog ondersteuning
bieden. Over de vorm en de aard van de werkzaamheden vindt volgende week
overleg plaats.
Bij de evaluatie van de gemeenteraadsverkiezingen is afgesproken dat raadsleden
worden betrokken bij de vervanging van de aanplakborden en de plaatsing
daarvan.
Dinsdag a.s. om 18.30 uur (voorafgaand aan de raadsvergadering) is er een
bijeenkomst gepland met raadsleden die hieraan willen deelnemen. De heer
Drieman en de heer Teklenburg worden hier voor aangemeld. Andere raadsleden
kunnen ook aansluiten.
Mevrouw Beenackers meldt dat zij het erg storend heeft gevonden dat het vorige
presidium werd ingepland voorafgaand aan een informatieavond. Hierdoor
konden de leden van het presidium niet aanwezig zijn bij het eerste deel van de
informatieavond.
De heer Boonen heeft de informatie over de inkoopstrategie ingezien.
Aanvullende informatie moet nog worden aangeboden. Hij zal dit onderwerp
bespreken met de burgemeester.
De heer Boonen meldt dat met ingang van 1 maart de heer Van Laarhoven de
functie van fractievoorzitter van Cranendonck Actief! van hem overneemt.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 17.45 uur.

Aldus vastgesteld door het presidium van de gemeente Cranendonck in de
presidiumvergadering van 21 februari 2019.
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

F.A.P. van Kessel
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