Verslag Presidium 11 mei 2017
vastgesteld 15 juni 2017
Datum

11-05-2017

Tijd

16:00 - 17:30

Locatie

Kamer burgemeester

Voorzitter

M. Vermue - Vermue

Aanwezig

K. Boonen, N. van Leeuwen, S. den Breejen, M. Beenackers, P. Beerten, T.
Dijkmans, P.J. Bemelmans, J. van Aaken

Omschrijving
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Opening
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Vaststellen verslag van de vorige presidiumvergadering
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
De actielijst wordt besproken.
45. Kwaliteit van stukken
J. van Aaken: Naar aanleiding van de terugkoppeling uit het presidium aan de hand
van stukken is de volgende analyse gemaakt:
- kwaliteit van stukken die niet in de leesclub zijn geweest is minder dan de
kwaliteit van de stukken die wel getoetst zijn;
- sommige gebreken in de stukken (witruimte, afwijkend lettertype) worden
veroorzaakt door technische problemen bij de conversie naar ibabs. Naar een
oplossing wordt gezocht.
- Voor een deel zijn de opmerkingen op de kwaliteit gericht op stijlfouten in de
stukken. Dit is vaak ook een persoonlijke beleving.
J. van Aaken stelt voor om over een paar maanden nog een keer een zelfde check te
laten uitvoeren door het presidium.
46. Stemgedrag monitor.
Dit is ook te monitoren via ibabs. Deze optie wordt meegenomen in de uitbreiding
van ibabs en de vervanging van extranet.
49. Werkbezoek Den Haag.
Er is contact geweest met de VNG. Advies is om het bezoek te organiseren op
donderdag 22 juni in plaats van vrijdag 23 juni. Op die dag is ene presentatie
mogelijk over gemeentelijke samenwerking door expert (Ruurd Paalstra). Bovendien
is de kans dat leden TK beschikbaar zijn groter.
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Presidium stemt in met het organiseren op 22 juni. Wel zo spoedig mogelijk
raadsleden en fractievertegenwoordigers hierover informeren en laten reageren.
Raadsleden uit Valkenswaard en Heeze-Leende worden via griffiers uitgenodigd.
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Lange Termijn Agenda
Het mutatieoverzicht wordt besproken en is akkoord.
Door de mutaties wordt de agenda van de laatste cyclus erg vol. Dinsdag 4 juli
wordt daarom gereserveerd voor een extravergadering van de adviescommissie.
Mevrouw Beenackers vraagt waarom er Samen naar de A2 niet is opgenomen als
bestuurlijk onderwerp.
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Activiteitenplanning
Toevoegen:
15 juni: Presidium (in plaats van 8 juni)
22 juni: werkbezoek Den Haag
4 juli: reserveren voor vergadering adviescommissie, aansluitend aan informatie
Gebiedsvisie (max. 1 uur).
7 – 14 – 21 – 28 juni: extra cursus Politiek Actief. Griffier geeft door wanneer
ondersteuning door raadsleden nodig is voor de cursussen.
De fracties hebben een uitnodiging ontvangen van de heer Beckers voor een
bezoek om kennis te nemen van de plannen omtrent de OMNI-vereniging.
De uitnodiging wordt besproken. De griffier wordt gevraagd om namens de fracties
te bedanken voor de uitnodiging en te laten weten dat de fracties op een later
moment gebruik willen maken van het aanbod maar op dit moment eerst een
voorstel van de wethouder afwachten.
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Concept agenda vergadering adviescommissie
Een gewijzigde conceptagenda wordt besproken en vastgesteld.
Het presidium stemt in met het toevoegen aan de conceptagenda van het
raadsvoorstel Heffingsmaatstaf rioolheffing. Dit voorstel wordt dinsdag a.s.
behandeld in het college en daarna zo spoedig mogelijk nagezonden.
Het raadsvoorstel bestuursovereenkomst COA is nog niet gereed omdat de eerste
conceptovereenkomst pas op 8 mei is ontvangen. Er is nog geen definitieve versie
en daardoor is de huidige cyclus niet meer haalbaar.
Het presidium geeft aan dat eventuele besluitvorming ook plaats kan vinden na het
zomerreces (raad 19 september).
Naar aanleiding van het agendapunt Regionale samenwerking vraagt de heer
Dijkmans naar het stemgedrag van het college tijdens het VNG-congres.
Hij stelt voor om de VNG-voorstellen ook naar de raad te sturen zodat deze daar
eventueel een advies kan geven aan het college.
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Het presidium stemt in met dit voorstel.
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Evaluatie vorige commissievergadering/raadsvergadering
Commissievergadering 25 april:
De wijze waarop is ingesproken door de sportverenigingen over de OMNIvereniging (4 insprekers is te veel van het goede) moet beter gemanaged worden.
Ook de rol van de heer Drieman hierin wordt besproken.
Raadsvergadering 9 mei:
Mevrouw Beenackers heeft naar aanleiding van de RIB over glasvezel schriftelijke
vragen gesteld en vervolgens hierover contact gehad met wethouder Van Tulden.
Zij wilde graag inzicht in de kaders die zijn vastgelegd in de overeenkomst met
MABIB. Door de telefonische afhandeling is deze beantwoording niet
gecommuniceerd met de overige raadsleden.
De overeenkomst met MABIB wordt ter inzage gelegd bij de griffie maar niet
digitaal verspreid.
Mevrouw Beenackers vraagt wat de handelswijze is als geen motivering voor een
agenderingsverzoek van een ingekomen stuk wordt aangeleverd.
Het presidium heeft eerder besloten dat deze dan niet wordt geagendeerd of
besproken.
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Fractievergoedingen
Het presidium stemt in met de vaststelling van de fractievergoedingen voor
Cranendonck Actief!, CDA en PvdA.
ELAN heeft nog geen verantwoording aangeleverd.
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IOGAS overleg 15 mei
Aan het overleg wordt deelgenomen door K. Boonen, M. Beenackers en S. den
Breejen.
Namens de GRSA2 zullen F. Kuppens, E. Zandstra en P. Hurkmans aanwezig zijn.
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Gedragscode en Protocol
In overleg met de heren Van Lint, Van Cranenbroek en Keizer is de concept
gedragscode en het Protocol gewijzigd naar aanleiding van de trainingsavond
Gedragscode.
Belangrijkste wijzigingen zijn:
• Een aantal artikelen die ook wettelijk vastliggen zijn uit de gedragscode
verwijderd;
• Het stuk over corruptie is aangepast. Er wordt nu gesproken over niet-integer
handelen.
• De toelichting bij de verschillende artikelen zijn opgenomen in een bijlage,
waardoor de gedragscode zelf compacter is geworden.
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Voorgesteld wordt om de concepten zoals die nu worden aangeboden te bespreken
in de fracties en na het zomerreces definitieve besluitvorming (vaststelling van de
gedragscode en het Protocol) plaats te laten vinden.
Aandachtspunt is dat ook voor het college een gedragscode moet worden
vastgesteld door de raad. Hiervoor is nog geen concept aangeboden.

P. Bemelmans verstuurt de stukken naar alle raadsleden. De fracties reageren voor de
zomervakantie zodat de gedragscode kan worden vastgesteld in de eerste
raadsvergadering na het zomerreces.
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Rondvraag en mededelingen

10.1

Handreiking integriteitstoets CvdK
M. Vermue meldt dat zij op een aantal onderdelen het niet eens is met deze
handreiking. Ze zal dit bespreken in haar gesprek met de CvdK.
M. Vermue geeft een toelichting op de stand van zaken met betrekking tot
mevrouw Kleine.
M. Vermue. P. Bemelmans en J. van Happen hebben via email contact met haar
gehad. Daarnaast is een medewerker van het sociaal team ingeschakeld om contact
te onderhouden.
Met P. Bemelmans heeft mevrouw Kleine een afspraak gemaakt dat er overleg
plaats vindt in het begin van juni over de terugkeer als raadslid (met ingang van 29
juni).
N. van Leeuwen vraagt of er afspraken zijn over het toezenden of doorzenden van
enquêtes.
Deze zijn er niet. Het is de eigen keuze van raadsleden hoe zij daar mee omgaan.
P. Bemelmans meldt dat het functioneringsgesprek met de werkgeverscommissie
heeft plaatsgevonden.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 17.20 uur.

Aldus vastgesteld door het presidium van de gemeente Cranendonck in de presidiumvergadering van
11 mei 2017.
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

Mr. M.M.D. Vermue - Vermue
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