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Aktie
Presidium 10 november 2016
Herbenoeming RKC

54

Presidium 15 juni 2017
Monitor Deurne

Door

Status

P. Bemelmans

Afspraak inplannen met leden rekenkamercommissie in januari
PRESIDIUM 2 FEBRUARI:
Evaluatie uitgesteld tot na afronding onderzoek A2 samenwerking.
PRESIDIUM 24 AUGUSTUS:
Door de griffiers van Cr, Vw en HL wordt gezamenlijke evaluatie voorbereid die plaats vindt
voor gemeenteraadsverkiezingen 2018.
PRESIDIUM 21 SEPTEMBER:
Mevrouw Borsboom (Griffier H-L) heeft een concept voorbereid voor de evaluatie. Dit wordt
eerst in het A2-griffiersoverleg besproken en daarna aangeboden aan de presidia van de 3
raden.
PRESIDIUM 5 OKTOBER:
Een concept is besproken in griffiersoverleg. Er wordt een digitale enquête voorbereid om
alle raadsleden te raadplegen. Daarnaast voeren de griffiers gesprekken met raadsleden en
leden van de RKC.
Planning is om het resultaat aan te bieden eind 2017.

Fracties;
J. van Aaken

Fracties bespreken het stuk intern en geven een reactie in volgende vergadering presidium.
J. van Aaken: inschatting van tijd/kosten om monitor te maken
PRESIDIUM 24 AUGUSTUS:
Mevrouw van Aaken heeft vergelijking gemaakt met onze begroting (paragraaf verbonden
partijen). Er is mogelijk 1 onderdeel dat toegevoegd kan worden dat meerwaarde biedt (=
advies aan de raad). Kostenaspect moet nog worden uitgezocht. Daarna kan afweging
worden gemaakt.
PRESIDIUM 21 SEPEMBER
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Er is nog geen aanvullende informatie ontvangen van de gemeente Deurne.
PRESIDIUM 5 OKTOBER:
Mevrouw Van Aaken heeft aanvullende informatie aangeboden. Haar advies is om monitor
niet over te nemen vanwege kosten (uren) en geringe toegevoegde waarde. Het presidium
neemt dit advies over.
Afgehandeld.
56

Dag van de democratie/speeddaten

65

Presidium 21 september 2017
Bomen Cranendoncklaan

P. Bemelmans
J. van Aaken
fractievoorzitters

Uitwerken van plan.
PRESIDIUM 24 AUGUSTUS:
Dag van democratie in september is niet te realiseren. Er wordt een projectgroep gevormd die
een dergelijk evenement gaat organiseren in januari i.p.v. Nieuwjaarsreceptie. Fracties
kunnen namen doorgegeven van leden die hierover willen meedenken en doen.

J. van Aaken

Mevrouw Van Aaken meldt dat binnenkort een mededeling volgt over de bomen in de
Cranendoncklaan.
Afgehandeld – Mededeling poho 17 oktober 2017

66

Gratis VOG politieke partijen

P. Bemelmans
J. van Aaken

Het presidium vraagt het college om een eventueel aanbod voor gratis VOG voor politieke
partijen verder uit te werken waarbij een duidelijke procedure wordt afgesproken.
Afgehandeld – Alle partijen hebben een aanbod gehad voor vergoeding van VOG’s

67

Presidium 5 oktober 2017
Planning 2017/2018

J. van Aaken

Het presidium vraagt mevrouw Van Aaken om informatie te geven over welke onderwerpen
nog dit jaar geagendeerd moeten worden, en welke eventueel ook kunnen worden
geagendeerd in januari 2018.
Afgehandeld – in overleg met griffier is LTA aangepast en zijn onderwerpen doorgeschoven
naar januari 2018.
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Behandeling rapport RKC

P. Bemelmans

69

Evaluatie afscheid M. Vermue

K. Boonen

70

Onderzoek ROB

P. Bemelmans

P. Bemelmans overlegt met collega griffiers over verdere behandeling van het rapport van de
RKC.
Afgehandeld
In evaluatie meenemen wijze behandeling gilden.
De heer Bemelmans meldt de heer Boonen, de heer den Breejen, de heer Van der Wiel en de
heer Kuppens aan.
Afgehandeld – gesprek is ingepland met K. Boonen, F. Kuppens en P. Bemelmans
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