Vastgesteld verslag Presidium
Ongewijzigd vastgesteld in de presidiumvergadering van 11 oktober 2018
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezig
Afgemeld

20 september 2018
16:00 – 17:20
Kamer burgemeester
H.C.R.M. de Wijkerslooth
H.C.R.M. de Wijkerslooth, C. Gimblett, C. van Rooij, W. Aarts, K. Boonen, J.
Drieman, P. Bemelmans, J. van Aaken
J. van Happen

1

Opening
Mevrouw Gimblett vervangt mevrouw van Happen

2.1

Vaststellen verslagen van de vorige presidiumvergadering
De verslagen van de vergaderingen van 23 augustus en 18 september worden
ongewijzigd vastgesteld.

2.2

Behandeling sociaal domein n.a.v. presidium 18 september
De volgende behandeling wordt besproken en vastgesteld door het presidium:
Dinsdag 25 september:
Informatief gedeelte aansluitend aan de raadsvergadering. Het college informeert de
raad over mogelijke oplossingen.
De fracties delen nog geen mening over deze mogelijkheden.
Dinsdag 2 oktober:
De conceptbegroting 2019 wordt vastgesteld door het college.
(Eventuele wijziging hierop is mogelijk door een Nota van Wijzigingen (van het
college) of door in te dienen amendementen tijdens de behandeling in de
raadsvergadering.
Dinsdag 9 oktober:
Het college bereidt een notitie voor die besproken kan worden in de
adviescommissie. In de notitie wordt ingegaan op een eventuele koerswijziging en
uitgangspunten voor de toekomst.
De heer Boonen vraagt een analyse van de oorzaken van het tekort voordat een
eventuele koerswijziging wordt besproken.
Dinsdag 23 oktober:
Eventuele uitspraken (standpunten van de fracties, eventueel raadsbesluit) worden
gedaan in de raadsvergadering van 23 oktober.

3

Lange Termijn Agenda
Een aantal bestuurlijke onderwerpen voor het vierde kwartaal is nog ingepland met
een mijlpaal. Het presidium dringt er nogmaals op aan dat de LTA een goed beeld
van de planning geeft.
De griffier en de gemeentesecretaris moeten hierover in overleg met elkaar nieuwe
afspraken maken.

4.1

Activiteitenplanning
In het overzicht ontbreekt nog het overleg Berenschot met IOGAS op woensdag 10
oktober in verband met onderzoek A2. Deze datum is nog onder voorbehoud.

Het presidium geeft er de voorkeur aan dit overleg te laten voeren met
vertegenwoordigers van alle fracties.
Er zijn diverse aanvragen voor informatieavonden, maar de vrije dinsdagen zijn op in
2018.
De heer De Wijkerslooth constateert dat er weinig tijd is voor basisinformatie die
belangrijk is voor raadsleden om hun werk goed te kunnen doen.
Het presidium bespreekt de mogelijkheid om nog dit jaar drie vrijdagmiddagen of
donderdagavonden in te roosteren om raadsleden bij te praten over belangrijke
thema’s.
De fractievoorzitters ondersteunen dit. De donderdagavond heeft daarbij de
voorkeur. De heer Van Rooij geeft aan dat er vanuit ELAN weinig of geen opkomst is
te verwachten. De heer Drieman vraagt om rekening te houden met het feit dat zijn
fractie op de donderdagavond voor de adviescommissie en de raadsvergadering
verhinderd is in verband met fractieoverleg.
De fractievoorzitters inventariseren welke behoefte er is binnen hun fractie.
4.2

Behandeling begroting 2019
Het presidium stemt in met de voorgestelde planning.
De heer Drieman dringt er bij de andere fracties op aan om zich te beperken in het
aantal schriftelijke technische vragen.

4.3

Vergaderschema 2019
In vergelijking met het eerdere schema is de gehele cyclus voor het zomerreces 1
week vervroegd. Na de zomervakantie wordt ook een week eerder gestart.
Het vergaderschema wordt vastgesteld door het presidium.

5

Concept agenda vergadering adviescommissie 9 oktober
Aan de voorgestelde concept agenda wordt toegevoegd een initiatief voorstel dat
door de heer Van Tulden is aangeboden aan de voorzitter
De heer Boonen vraagt naar de beantwoording van de schriftelijke vragen die hij
stelde over het verkeer op de A2. Hij wil dit onderwerp bespreken in de vergadering
van de adviescommissie.
De heer Aarts vraagt om een betere link naar de achterliggende stukken die
betrekking hebben op RO-stukken. Ook vraagt hij om in ieder geval een verbeelding
toe te voegen aan de vergaderstukken in ibabs.
De concept agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

6

Evaluatie vorige commissievergadering/raadsvergadering
De fractievoorzitters complimenteren mevrouw Gimblett voor de wijze waarop zij
voor de eerste keer een commissievergadering heeft geleid.
De heer Drieman vond dat op een gegeven moment de persoonlijke bejegening
tussen leden van de adviescommissie te ver ging. De heer Aarts heeft dit in de fractie
besproken.
Het moet worden voorkomen dat er een discussie ontstaat tussen commissieleden
en insprekers. Het presidium geeft daarom het advies aan de voorzitter om na het
beëindigen van de spreektijd en eventuele beantwoording van vragen, de inspreker
eerst weer plaats te laten nemen voordat de commissie het onderwerp waarover is
ingesproken verder bespreekt.
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Naar aanleiding van besprekingen in de adviescommissie is er een klacht ingediend
tegen de heer Drieman. Deze wordt formeel in behandeling genomen.
De heer De Wijkerslooth meldt dat wethouder Kuppens vraagt om de Verordening
Winkeltijden naar aanleiding van de bespreking in de commissie niet te agenderen
voor de komende raadsvergadering. Het presidium stemt hiermee in mits de heer
Kuppens dit verzoek bij het vaststellen van de agenda toelicht.
7

Mededelingen en Rondvraag
Het verzoek inzake afhandeling van Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB)
conform formeel Verzoek, dat wil zeggen rechtstreeks naar de raad zonder
commissiebehandeling, wordt niet gehonoreerd. Het CDA wil ook de mogelijkheid
van behandeling in de adviescommissie handhaven.
Naar aanleiding van de vraag van de afdeling IVN in verband met het burger-initiatief
meldt mevrouw Van Aaken dat dit onderwerp nog niet in de planning is opgenomen
voor 2019.
Het presidium vraagt aan mevrouw Van Aaken om door het college contact op te
laten nemen (inhoudelijk) met het IVN en in 2019 in de planning op te nemen het
maken van een Verordening burgerinitiatief.
Van de brief van de Commissaris van de Koning naar aanleiding van de eerder al
besproken vragen aan de burgemeester om met de raadsleden Coenegracht en H.
Beliën in gesprek te gaan wordt kennis genomen.
De heer Boonen maakt melding van het feit dat er nog steeds werkzaamheden plaats
vinden in het havengebied. Hij wil graag zo spoedig mogelijk geïnformeerd worden
over de stand van zaken en eventuele handhaving.

8

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 17.20 uur

Aldus vastgesteld door het presidium van de gemeente Cranendonck in de
presidiumvergadering van 11 oktober 2018.
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

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