Vastgesteld verslag Presidium
Ongewijzigd vastgesteld in de presidiumvergadering van 20 maart 2019
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezig
Afgemeld

21-02-2019
16.00 – 17.15
Kamer secretaris
R. van Kessel
R. van Kessel, J. van Happen, C. van Rooij, W. Aarts, K. van Laarhoven, W.
Swinkels, P. Bemelmans, J. van Aaken
K. Boonen, vervangen door K. van Laarhoven
J. Drieman, vervangen door W. Swinkels

1

Opening

2.1

Vaststellen verslag van de vorige presidiumvergadering
Het verslag van 24 januari 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag merkt de heer Van Rooij op dat hij het opmerkelijk vindt dat RTV
Horizon stopt met de uitzendingen van de raadsvergaderingen van Cranendonck.

2.2

Actielijst vorige vergadering
Nr 21. Collegeprogramma 2018 – 2022
Het collegeprogramma wordt na de carnavalsweek waarschijnlijk aangeboden aan de raad ter
kennisname. Een korte toelichting bij de verschillende onderwerpen moet nog worden toegevoegd.
Door het college wordt voorgesteld om ook het collegeprogramma op te nemen in de LTA om op
die manier vanuit een applicatie de planning te kunnen volgen. Het collegedeel is alleen ter
kennisname, niet voor bespreking. Bij de kadernota en de programmabegroting kan de raad
prioriteiten aangeven.
Nr. 22 Motie 345
De heffing is door de heffingsambtenaar conform regelgeving opgelegd. Vervolgens is in de
bezwaarprocedure gevolg gegeven aan de uitvoering van de motie.
AFGEDAAN.
Nr. 24 Klimaat raadzaal
21 februari;
Door middel van aanpassingen in de instellingen van onder andere de blazers wordt geprobeerd het
klimaatsysteem verder aan te pakken.
AFGEDAAN.
Nr. 29 Informatiemiddag Cordaad
21 februari:
Griffier heeft dit met Nick Maas besproken. Hij overlegt met MT Cordaad over nieuwe datum.
Voorstel: na de zomer – in combinatie met opening nieuwe ruimte.
Nr. 32 Rechtspositiebesluit
21 februari:
Overleg met afdeling Juza heeft plaatsgevonden, samen met griffies Valkenswaard en HeezeLeende. Er wordt inventarisatie gemaakt per gemeente en een advies op maat voorbereid.

Nr. 33 Jaarplan griffie
21 februari:
Geen aanvullingen op het concept ontvangen.
AFGEDAAN
3

Lange Termijn Agenda
De ondernomen acties waaronder presentatie voor medewerkers over de LTA worden toegelicht.
De LTA wordt besproken. Er zijn geen bijzonderheden.

4.1

Activiteitenplanning
Aan de planning wordt toegevoegd:
•

•

•

4.2

de informatiebijeenkomst van 30 april wordt gecombineerd met informatie BIVAK. Het Bravo
college start vanaf schooljaar 2019 – 2020 met een afdeling voor innovatief vakmanschap
(BIVAK) en wil daar graag een presentatie over geven aan de gemeenteraad.
Bedrijfsbezoeken in het kader van Keyport in bedrijf en Brainport in bedrijf.
Deze kunnen worden ingepland op dinsdagen voorafgaand aan commissie-of raadsvergadering
(16.00/16.30uur tot 18.30/19.00). Data nog te bepalen.
Werkbezoek gebiedsontwikkelingstrajecten vergelijkbaar met Baronie van Cranendonck op
woensdag 24 april. Ook inwoners zullen worden uitgenodigd. Vanaf 13.00 uur.

Heidag
De voorzitter geeft een korte toelichting op het voorstel om een heisessie voor de raad te
organiseren. Het globale programma houdt in dat op de eerste dag een vervolg wordt gegeven aan
de training van 20 februari. De avond is met name ook bedoeld voor versteviging van de sociale
contacten tussen de raadsleden onderling. Op dag twee zal aandacht worden besteed aan twee of
drie andere thema’s. Ook fractievertegenwoordigers worden voor deze heisessie uitgenodigd.
Het presidium stemt in met het voorstel.

5

Concept agenda vergadering adviescommissie
Mevrouw van Aaken vraagt of het mogelijk is om nog een raadsvoorstel met betrekking tot de
bomen in de Cranendoncklaan toe te voegen. Indien dit volgende week beschikbaar is kan dit
worden toegevoegd.
Het presidium vraagt aan mevrouw van Aaken na te gaan of er nog aanvullende onderwerpen of
thema’s zijn die aansluitend besproken kunnen worden in verband met de erg lichte agenda.

6

Evaluatie vorige commissievergadering/raadsvergadering
De heer Aarts en mevrouw Van Happen geven aan blij te zijn met de reactie (via email) van de heer
Boonen naar aanleiding van het verloop van de vergadering van de adviescommissie.
Naar aanleiding van de mail van mevrouw Beenackers stelt het presidium vast dat het een
persoonlijke keuze is van iedereen of men wel of niet aanwezig is bij een bijeenkomst. Ook kan dit
te maken hebben met de taakverdeling binnen de fractie.
Mevrouw van Happen meldt dat haar fractie het raadsvoorstel inzake het controleprotocol verder
niet hoeft te bespreken en dat het wat haar betreft verder kan als hamerstuk.

7

Jaarverslag 2018 en Jaarplan 2019 griffie
Het jaarverslag en het jaarplan 2019 wordt vastgesteld.
Wel wil het presidium dat nog een keer wordt gekeken naar de budgetten van de gemeenteraad en
de mogelijkheid om op enig onderdeel te bezuinigen.
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8

De fractievoorzitters zullen in hun eigen fractie de noodzaak van het lidmaatschap van de NVVR
bespreken.
De voorzitter zal het onderwerp ook bespreken in de bestuurlijke driehoek met griffier en
gemeentesecretaris.
.
Verantwoording fractievergoeding 2018
Het presidium stemt in met de verantwoordingen zoals die zijn aangeleverd en de uitbetaling van
het voorschot voor 2019.

9

Rondvraag en mededelingen
Mevrouw van Happen biedt excuses aan voor de gedeeltelijke afwezigheid van haar fractie bij de
training van 20 februari zonder afmelding.
De heer Swinkels meldt dat zijn fractie een nieuwe fractievertegenwoordiger (M. Liebregts) heeft
aangemeld. Deze wordt dinsdag a.s. benoemd.
De griffier wil dinsdag graag een nieuwe foto maken van de voltallige raad. Hij verneemt graag of
alle raadsleden aanwezig zullen zijn.
De griffier meldt dat hij en Paul Hertog vorige week maandag zijn benoemd als waarnemend griffier
in Heeze-Leende tot aan het zomerreces.
De voorzitter meldt dat er een groep verdachten is aangehouden in verband met de recente
woninginbraken.
De voorzitter meldt dat hij een rondje Budel en Maarheeze heeft gemaakt om winkeliers te
bezoeken om met hen in gesprek te gaan over de mogelijke overlast die bewoners van het AZC
veroorzaken. Op dit moment valt het mee met de klachten hierover. Deze periode waarin het qua
overlast rustiger is wordt gebruikt om met alle stakeholders maatregelen te bespreken om een
terugval te voorkomen.

10

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 17.15 uur.

Aldus vastgesteld door het presidium van de gemeente Cranendonck in de
presidiumvergadering van 20 maart 2019.
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

F.A.P. van Kessel
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