Verslag Presidium – vastgesteld 1 februari 2018
Datum

04-01-2018

Tijd

16:00 - 17:50

Locatie

CR Kamer secretaris

Aanwezig

H.C.R.M. de Wijkerslooth, K. Boonen, P. Beerten, J. van Happen, S. den
Breejen, M. Beenackers, P. Bemelmans

Afgemeld

J. van Aaken (vakantie)

Omschrijving
1

Opening

2

Vaststellen verslag van de vorige presidiumvergadering + actielijst
Bij punt 7.3, laatste zin.
Deze heeft betrekking op de bespreking van de bezetting van stembureaus bij de
gemeenteraadsverkiezingen.
In een aan de partijen aangeboden brochure van het centraal stembureau staat nu:
“Om belangenverstrengeling en het risico op beïnvloeding te voorkomen worden
(kandidaat-)raadsleden en wethouders niet ingedeeld als stembureaulid of teller.”
De heer Beerten vindt dit een strenge uitleg: toetsing kan pas plaatsvinden na het
inleveren van de kieslijsten. Er zijn mensen die op een niet verkiesbare plek staan
en al vele jaren de stembureaus bemensen. Deze moeten over dit besluit tijdig en
netjes worden geïnformeerd.
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Lange Termijn Agenda
Het mutatieoverzicht is actueel aan de hand van de laatste informatie.
Er is een overzicht aangeboden van stukken die nog voor de
gemeenteraadsverkiezingen worden aangeboden aan de raad voor besluitvorming
(raadsvoorstellen) of ter informatie (RIB, informatieavonden).
Nieuwe onderwerpen voor de LTA (op basis van de begroting) zijn nog niet
toegevoegd. Deze worden in een overzicht geplaatst dat eerst in het college wordt
besproken. Voor het volgende presidium (1februari) is dit overzicht beschikbaar.
BO 257 (Randweg Zuid) is nog niet afgehandeld (zie ook bij vaststellen
conceptagenda adviescommissie 16 januari 2018).

4.1

Activiteitenplanning
De datum voor de presidiumvergadering van 22 maart wordt gehandhaafd om
eventuele afspraken te maken naar aanleiding van de uitslag van de verkiezingen.
De heer De Wijkerslooth vraagt of er ook andere afspraken worden gemaakt rond
de coalitievorming.
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De fractievoorzitters geven aan, dat dit o.a. afhankelijk is van de uitslag. In principe
start de grootste fractie de onderhandelingen. Alle fracties worden aan het begin
betrokken bij de gesprekken.
Open dag en nieuwjaarsontmoeting: zaterdag 20 januari.
P. Bemelmans wijst er op dat van alle fracties/raadsleden ook medewerking wordt
verwacht! (minimaal 2 personen per fractie).
Huidige planning t.a.v. raadsonderdelen:
1. Start raadplegen inwoners bij profielschets nieuwe burgemeester.


In de kamer van de burgemeester komt een wensboom waarop bezoekers
hun wensen/opmerkingen kunnen maken.



Digitale wensboom (via Ons Cranendonck?);



Mogelijkheid om via email/brief te reageren.

Termijn sluit op 16 februari.
2. Politiek Actief: inventarisatie of er behoefte is om ook dit jaar weer deze cursus
te organiseren? Belangstelling/behoefte peilen in de kamer van de
gemeentesecretaris.
3. Speeddaten met raadsleden in de raadzaal (tot ca. 15.00 uur).
Bezoekers kunnen in gesprek gaan met raadsleden. Badges met partijlogo
worden gemaakt. Er wordt niet actief geflyerd met het oog op de verkiezingen.

Nieuwjaarsontmoeting A2 – gemeenteraden op woensdag 24 januari.
Er is contact geweest met de heer Wim Cremers. Rondleiding in de avonduren in
Budel-Dorplein is niet aan te raden (te donker). Daarom toch weer terug naar de
Handboogschietvereniging. Bijeenkomst in de Borgh kan worden ingepland.
P. Bemelmans heeft contact gehad met de vereniging en deze wil dit graag
organiseren.
4.2

Raadsledenbijeenkomst MRE
op 31 januari wordt een bijeenkomst voor gemeenteraden georganiseerd om input
te geven op het ambitiedocument van de MRE.
Het presidium vraagt het college om een eerste aanzet voor een voorstel voor te
bereiden dat besproken kan worden bij het agendapunt Regionale Samenwerking
(adviescommissie 16 januari).

4.3

Vergaderschema 2018
Er is een concept vergaderschema gemaakt voor na de zomer. Hierbij is rekening
gehouden met de herfstvakantie. Dat betekent wel dat de begroting 1 week later
wordt behandeld. Ook de laatste raadsvergadering is pas op 18 december. 1 week
later dan gebruikelijk.
Het schema is nog niet voorgelegd aan college en MT.
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Het nieuwe vergaderschema wordt vastgesteld. Als het college en/of MT nog
opmerkingen hebben kan het presidium het schema alsnog wijzigen.
5

Concept agenda vergadering adviescommissie
Er ontbreekt nog 1 stuk (middelen Stationsstraat Maarheeze). Dit komt volgende
week in het college. Indien het voorstel wordt vastgesteld door het college wordt
het toegevoegd aan de agenda.
Wethouder Van der Wiel heeft gevraagd om het raadsvoorstel Randweg-zuid door
te schuiven naar de volgende cyclus.
Het presidium stemt hier vooralsnog niet mee in omdat in de raadsvergadering 1
maand uitstel is gegeven om gesprekken te voeren met belanghebbenden.
Het raadsvoorstel wordt onder voorbehoud geagendeerd.
De heer de Wijkerslooth zegt toe dat na de vergadering van het college van dinsdag
9 januari een toelichting wordt gegeven waarom wordt voorgesteld behandeling uit
te stellen. Het presidium kan dan alsnog besluiten om het voorstel niet te
agenderen.
Het controleprotocol staat geagendeerd voor de vergadering van januari 2018. Bij
de kennismaking met de accountant heeft deze aan de raad gevraagd om
speerpunten door te geven waar bij de jaarrekeningcontrole extra aandacht aan
moet worden geschonken.
Het presidium heeft geen extra aandachtspunten.
De conceptagenda wordt vastgesteld.
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Evaluatie vorige commissievergadering/raadsvergadering
De heer Boonen merkt op dat hij de manier waarop de PvdA is omgegaan met de
advisering van het personeel van de Zuiderpoort niet correct heeft gevonden.
Hierdoor is naar zijn mening een verkeerd beeld ontstaan.
Mevrouw Beenackers geeft een toelichting op de hele gang van zaken en is van
mening dat er een zorgvuldige behandeling heeft plaatsgevonden.
De heer Beerten wijst er op dat het tegen de afspraken is om het woord te voeren
over ingekomen stukken. De afspraak is dat tijdens de raadsvergadering alleen
wordt gemeld welke stukken moeten worden geagendeerd voor de eerstvolgende
adviescommissie. Hij vraagt de voorzitter om hierop toe te zien.
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Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Debatavond:
Het presidium besluit geen debatavond te organiseren.
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Aan P. Bemelmans wordt gevraagd om met RTV Horizon de mogelijkheid te
bespreken om met de verschillende partijen gesprekken of korte interviews te
houden die dan op meerdere momenten herhaald kunnen worden.
Ook wordt aan hem gevraagd te checken of er door het Eindhovens Dagblad nog
bijzondere zaken rond de verkiezingen worden georganiseerd.
Afspraken over gebruik verkiezingsborden.
De indeling van de verkiezingsborden wordt besproken. Door deze in 6 vlakken te
verdelen blijft er ruimte over om op ieder bord een oproep te plaatsen om te gaan
stemmen.
Dit zou een oproep moeten zijn van alle partijen gezamenlijk (met logo’s).
Verklaring omtrent Gedrag
Cranendonck Actief!, CDA, Pro6 en VVD maken gebruik van de VOG-regeling. ELAN
heeft hierover nog geen beslissing genomen.
7.1

Verantwoording fractiebudget 2017
Alle fracties moeten voor 31 januari 2018 verantwoording aanbieden in verband
met de verkiezingen. Na de verkiezingen wordt een nieuwe berekening gemaakt op
basis van de nieuwe zetelverdeling.
Inmiddels zijn de verantwoordingen van de heer Dijkmans en ELAN ontvangen.
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Rekenkamercommissie
De leden van de RKC hebben ontslag aangeboden per 1 februari 2018. De analyse
van de resultaten van de enquête is nog niet gereed.
De heer De Wijkerslooth zal met de voorzitter van de RKC bespreken of deze
behoefte heeft aan een “exit-gesprek”.
Invulling van een nieuwe Rekenkamercommissie wordt over gelaten aan de nieuwe
raad.
De heer Boonen vraagt naar de stand van zaken rond artikel 213a onderzoeken
door het college.
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Jaarverslag 2017 en jaarplan 2018 griffie
Het jaarverslag 2017 en jaarplan 2018 is in concept toegevoegd aan de agenda. De
financiële gegevens over 2017 zijn onder andere nog niet volledig.
Voor het jaarplan 2018 is het onder andere van belang dat fracties aangeven wat zij
wensen en verwachten van het introductie- en inwerkprogramma voor de nieuwe
raad (zowel op inhoud als vorm).
P. Bemelmans stuurt het concept door naar alle raadsleden/commissieleden zodat
de fracties het in hun overleg kunnen bespreken.
Het jaarplan kan dan in de volgende vergadering van het presidium worden
vastgesteld.
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Rondvraag & Mededelingen
Mevrouw van Happen stelt vragen over het overdrachtsdossier.
Zij wil graag een compactere versie dan vier jaar geleden. Belangrijke documenten
kunnen worden benoemd maar hoeven geen onderdeel te worden van het
overdrachtsdossier.
Mevrouw Beenackers hoort graag van de andere fractievoorzitters of bij hen ook
behoefte is om de speeltuinen nog op de agenda te zetten.
De overige fractievoorzitters zijn van mening dat dit een vraag is voor de nieuwe
raad.
Mevrouw Beenackers vraagt om een betere planning en tijdsbewaking van
informatieavonden, vooral wanneer er meerdere onderwerpen op één avond aan de
orde komen.
De heer Boonen koppelt hieraan de vraag wie “eigenaar” is van de
informatieavonden: raad of college.
Voorlopig besluit het presidium voor de resterende informatieavonden het
voorzitterschap te leggen bij raadsleden en wordt de volgende indeling gemaakt:
Dinsdag 9 januari: K. Boonen
Dinsdag 23 januari: J. van Happen
Dinsdag 6 februari: P. Beerten
Dinsdag 27 februari: S. den Breejen
Mevrouw Beenackers vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de
openstaande vragen op grond van het RvO (pinautomaat, subsidie
muziekinstellingen).
De heer De Wijkerslooth meldt dat deze in de eerstvolgende collegevergadering op
de agenda staan.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 17.50 uur.

Aldus vastgesteld door het presidium van de gemeente Cranendonck in de
presidiumvergadering van 1 februari 2018.

De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

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

