Vastgesteld verslag Presidium
Ongewijzigd vastgesteld in de presidiumvergadering van 14 november 2019
Datum

10 oktober 2019

Tijd
Locatie

16:00 - 17:15 uur
CR Kamer secretaris

Voorzitter

F.A.P. van Kessel

Aanwezig
Bijzonderheden

R. van Kessel, E. Peeters, W. Aarts, P. Beerten, J. Drieman, K. Boonen, P. Bemelmans
K. Boonen vervangt K. van Laarhoven, J. van Aaken is verhinderd
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Opening

2.1

Vaststellen verslag van de vorige presidiumvergadering
Het verslag van 12 september wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag vraagt K. Boonen naar de stand van zaken
Rechtspositieregeling.
Een raadsvoorstel wordt voorbereid door Juza. De regeling wordt vastgesteld met
terugwerkende kracht.

2.2

Actielijst
40. Heisessie - opvolging
Vervolg bijeenkomst is ingepland op 15 oktober voorafgaand aan raadsvergadering
43. Informatieverzoek uitrol 5G netwerk
Voorgesteld wordt om een gezamenlijke bijeenkomst voor A2 -raden te organiseren
om de raden te informeren. Het presidium stemt hiermee in onder voorwaarde dat
dit voor de gemeente ook meerwaarde heeft. Als dit buiten de bevoegdheid van de
gemeente ligt, heeft het geen zin om dit te doen
44, LangeTermijnAgenda
Besproken in de driehoek. Nieuwe werkafspraken zijn gemaakt.
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Lange Termijn Agenda
De LTA is actueel. Het presidium is tevreden over de wijze waarop deze er nu
uitziet.

4.1

Activiteitenplanning
Het presidium besluit dat openbare informatieavonden ook gepubliceerd moeten
worden in het RIS op de website. Voor de toegankelijkheid van het gemeentehuis
(voordeur is normaliter op slot) dient intern een oplossing gevonden te worden.
Het presidium stemt in met de volgende toevoegingen op de activiteitenplanning:

•

woensdag 11 december 2019: bijeenkomst voor de gemeenteraden uit de
subregio A2 om de gemeenteraadsleden weer bij te praten over de stand van
zaken RES (MRE);

•

vrijdag 10 januari 2020: Nieuwjaarsreceptie

R. van Kessel meldt dat hij wil voorstellen om de Samenwerkingsovereenkomst met
het COA (SOK) te agenderen voor bespreking in de adviescommissie van 3
december.
Vooruitlopend daarop wordt een werkbezoek aan het AZC met staatssecretaris
Broekers – Knol georganiseerd. Raadsleden worden hiervoor ook uitgenodigd en
worden dan ook in de gelegenheid gesteld om met haar in gesprek te gaan.
Datum en programma volgen nog.
4.2

Voorbereiding begrotingsbehandeling
De planning wordt vastgesteld.
In 2018 is voorafgaand aan de vergadering van de commissie een toelichting op de
beantwoording van de technische vragen ingepland.
Het presidium besluit dat dit jaar ook weer te doen.
12 november begrotingsbehandeling:
Voorgestelde werkwijze:
In de raadsvergadering krijgen alle partijen 10 minuten de tijd voor algemene
beschouwingen en het indienen van moties en amendementen.
In de commissie kondigen fracties aan welke thema’s zij willen bespreken in de
raadsvergadering. Deze worden dan geagendeerd als raadsonderwerp op de agenda.
Het presidium stemt in met dit voorstel.
Het presidium besluit om ook dit jaar een pagina op te laten nemen in de
Grenskoerier voor de algemene beschouwingen van de fracties. Maximaal aantal
woorden per bijdrage is 200 woorden.
De artikelen moeten worden aangeleverd uiterlijk maandag 4 november, 09.00 uur.

4.3

Vergaderschema 2020
-

2 cycli vervallen omdat anders niet om vakanties heen kan worden gepland

-

Voor zomer- en kerstreces is extra ruimte ingepland voor
commissievergaderingen.

Het presidium stelt het vergaderschema ongewijzigd vast.
4.4

Metropoolregio en gemeenteraden
Voor kennisgeving aangenomen.
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5.1

Evaluatie vorige commissievergadering/raadsvergadering
C. van Rooij dringt er nogmaals op aan om ook tijdens informatieavonden gebruik
te maken van het discussiesysteem.
C. van Rooij vraagt of er naar aanleiding van de mail van de heer Koenen nog
contact is opgenomen met hem.
Dit is niet gedaan. De mail was gericht aan de redactie van het ED en niet aan de
raad.
N.a.v. de mail is wel de vergadering teruggekeken. De inspreker is 6 minuten 11
seconden aan het woord geweest. Door de griffier is ook contact opgenomen met de
voorzitter. Met haar is de inhoud van de mail besproken en geconstateerd dat zij
zich heeft gehouden aan het Reglement en dat hetgeen in de mail word gesteld ten
onrechte is.
Naar aanleiding van de interne mail die tijdens de commissie ter sprake is gekomen
meldt R. van Kessel dat hij zich heeft laten adviseren door P&O, Juza en de
Kabinetschef van de Provincie. Dinsdag na de vergadering van het college neemt R.
van Kessel een besluit over eventuele vervolgstappen.
Binnen de organisatie zal in ieder geval aandacht worden besteed aan het voorval.
Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan het feit dat ook e-mails en Appberichten onder de werking van de WOB vallen.
In hoeverre de gedragscode van de raad hier ook van toepassing is wordt
nagekeken.

5.2

Verdere procedure feitenrelaas bomen
K. Boonen heeft aanvullende vragen gesteld. Hij wacht de beantwoording af en zal
daarna over een eventueel vervolg besluiten.
R. van Kessel meldt dat de beantwoording dinsdag a.s. in het college wordt
besproken. Hij zal daarbij ook voorstellen om de interne mail met iedereen te delen.
Hij wijst er op dat de raad uiteindelijk een besluit zal nemen over het al dan niet
agenderen.
W. Aarts, J. Drieman en E. Peeters melden dat zij een dergelijk verzoek niet zullen
steunen.

6.1

Concept agenda raadsvergadering 15 oktober
De conceptagenda wordt vastgesteld.

6.2

Concept agenda vergadering adviescommissie 29 oktober (begroting)
De conceptagenda wordt vastgesteld.

6.3

Conceptagenda raadsvergadering 12 november (begroting)
De conceptagenda wordt vastgesteld.
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6.4

Conceptagenda adviescommissie 5 november
De conceptagenda wordt vastgesteld onder voorbehoud van tijdige aanlevering van
stukken.
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Verordening Rekenkamercommissie 2019
Door de werkgroep Rekenkamercommissie van Heeze-Leende zijn nog enkele
minimale voorstellen tot wijziging voorgesteld.
Het presidium stemt in met het concept voorstel.

8.1

Rondvraag & Mededelingen
De heer Aarts vraagt naar aanleiding van de werkzaamheden in de Stationsstraat
Maarheeze of het klopt dat inwoners aansluiting op het gescheiden stelsel zelf
moeten betalen.
Deze vraag wordt later beantwoord.
De heer Aarts vraagt naar de afhandeling van een ingekomen brief van de heer
Kraaijvanger over het organiseren van een verantwoordingsdag.
P. Bemelmans licht toe dat deze brief eerder in handen van het college is gesteld,
maar nu weer bij hem is teruggekomen omdat het een vraag aan de raad is.
De brief wordt nogmaals naar de fracties gestuurd om een antwoord namens de
raad te kunnen formuleren.
De heer Boonen stelt de vraag aan de orde hoe raadsleden zich op moeten stellen
tijdens een avond voor inwoners. Aanleiding is de bespreking over de bibliotheek in
Maarheeze. Hij vindt het nodig om hier afspraken over te maken.
De heer Aarts geeft aan dat er vooraf afspraken zijn gemaakt dat bij de bijeenkomst
raadleden alleen als toehoorder aanwezig zouden zijn. Het wordt dan wel lastig als
inwoners toch vragen stellen aan een raadslid dat aanwezig is.
De heer Peeters geeft aan dat in zijn fractie de afspraak is gemaakt dat raadsleden
wel naar bijeenkomsten kunnen gaan maar alleen als toehoorder.
Het onderwerp wordt ook geagendeerd voor de werkgroep die het vervolg op de
heisessie bespreekt.

8.2

Wensen of bedenkingen ODZOB
Het Algemeen Bestuur van de ODZOB heeft in de vergadering van 26 september het
voornemen uitgesproken om lid te worden van de werkgeversvereniging voor
gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen (GGR) die door de VNG wordt
opgericht. Deze nieuwe vereniging gaat de cao-onderhandelingen voeren voor de
GGR en houdt verband met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
die op 1 januari in werking treedt. Aan de raad moet wettelijk de mogelijkheid
worden geboden om wensen en bedenkingen in te brengen.
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Een soortgelijk verzoek is al ontvangen van de Metropoolregio. Ook van andere
Gemeenschappelijke regelingen zijn nog dergelijke verzoeken te verwachten.
Het presidium stemt in met het voorstel dat kan worden volstaan met de brief voor
kennisgeving aan te nemen en met een bericht door het college dat geen wensen of
bedenkingen worden ingebracht.
8.3

Wensen of bedenkingen Metropoolregio
Zie onder agendapunt 8.2.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 18.10 uur.

Aldus vastgesteld door het presidium van de gemeente Cranendonck in de presidiumvergadering van 14
november 2019.
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

F.A.P. van Kessel
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