Verslag Presidium – vastgesteld 21 januari 2020
Datum

14 november 2019

Tijd

16:00 - 17:15 uur

Locatie

CR Kamer secretaris

Voorzitter

F.A.P. van Kessel

Aanwezig

R. van Kessel, H. Teklenburg, W. Aarts, C. van Rooij, J. Drieman, K. van Laarhoven,
P. Bemelmans, J. van Aaken

Bijzonderheden H. Teklenburg vervangt E. Peeters

1

Opening

2.1

Vaststellen verslag van de vorige presidiumvergadering (10 oktober 2019)
Het verslag van 10 oktober 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag vraagt de heer Aarts wanneer de vraag over het

gescheiden rioolstelsel wordt beantwoord. Mevrouw Van Aaken zegt toe dat deze zo
spoedig mogelijk wordt beantwoord.

(Beantwoording d.d. 16 november ontvangen:

Tijdens de informatieavond georganiseerd door de aannemer d.d. 23-09-2019, is er enige
verwarring ontstaan over het aansluiten op het hemelwaterriool.
De voorzijde van de woningen direct gelegen aan het project worden afgekoppeld van het
gemengd rioolstelsel en worden aangesloten op het nieuwe hemelwaterriool (blauwe ader).
Conform gemeentelijk beleid bekostigt de gemeente deze volledige afkoppeling bij
renovatieprojecten.
Bovenstaande wordt teruggekoppeld naar de aanwezigen van de informatiebijeenkomst.
Bewoners worden in de gelegenheid gesteld zich aan te melden voor het afkoppelen op
kosten van de gemeente. De kosten voor het afkoppelen worden alleen betaald gedurende het
project, daarna is een vergoeding achteraf niet meer mogelijk.)

Naar aanleiding van het vastgestelde vergaderschema heeft mevrouw Gimblett

gevraagd of de stukken voor de eerste raadscyclus in 2020 niet eerder beschikbaar
zijn dan 15 januari.

Alle stukken worden gepubliceerd op het moment dat deze beschikbaar zijn.
2.2

Actielijst
43. Informatieverzoek uitrol 5G netwerk

Een mededeling van de poho is vandaag verstuurd. Vooralsnog wordt geen
informatieavond ingepland. Afgehandeld.

45. Openbaarheid informatiebijeenkomsten

Aanpassingen zijn gemaakt in ibabs. Er worden Raadsinformatiebijeenkomsten
(openbaar, zichtbaar in het RIS) en Werkbijeenkomsten (alleen voor
raadsleden/commissieleden/nicht zichtbaar in RIS) aangemaakt.
Afgehandeld.

Brief verantwoordingsdag

Reacties zijn ontvangen van de heren Drieman, Van Laarhoven en Van Rooij.

Het presidium besluit geen verantwoordingsdag als voorgesteld te organiseren

omdat dit in de bestaande P&C-cyclus, o.a. bij de jaarrekening, aan de orde komt.

In het griffie jaarplan 2020 wordt wel opgenomen dat een plan wordt gemaakt met

alle partijen om een laagdrempelig bijeenkomst of bijeenkomsten te organiseren om
met inwoners in contact te komen. Daarbij zou de griffie ook tips kunnen vragen
aan deelnemers van de eerder georganiseerde cursus Politiek Actief.
Afgehandeld.
2.3

Terugkoppeling interne mail feitenrelaas bomen
De heer Van Kessel geeft een toelichting op zijn besluit om de betreffende mail niet
door te sturen.

Hij heeft advies ingewonnen bij Juridische zaken, Personeelszaken en de

Kabinetschef van de Commissaris van de Koning, en het onderwerp besproken met
het college.

Naar aanleiding van de adviezen heeft hij besloten geen nader onderzoek in te

stellen, onder andere omdat niet is vast te stellen hoe de mail naar buiten is gegaan.
Uiteraard wordt het WOB-verzoek dat door de heer Boonen is gedaan uitgevoerd.

De heer Teklenburg en de heer Aarts kunnen zich vinden in het besluit van de heer
Van Kessel. De heren Drieman, Van Rooij en Van Laarhoven zijn het niet eens met
het feit dat de mail niet wordt verstrekt.
3

Lange Termijn Agenda
De LTA is actueel tot en met maandag j.l.

4

activiteitenplanning


Presidium 9 januari 2020: In verband met de nieuwjaarsreceptie van de provincie
wordt voorgesteld om deze te vervroegen naar 15.00 uur. Het presidium besluit
om eventuele agenda technische zaken via mail af te handelen. Het presidium
van 9 januari vervalt daarmee.



Naar aanleiding hiervan stelt de heer Drieman voor om de vergaderingen van het
presidium op een ander moment in te plannen. De heer Van Rooij en Van
Laarhoven steunen dit voorstel. De voorkeur gaat uit naar dinsdagavond
voorafgaand aan commissie of raadsvergadering, aanvang 18.15 uur.
De griffier zal een op deze wens aangepast vergaderschema voorbereiden.



Nieuwjaarsreceptie: vrijdag 10 januari, 19.00 uur in de Borgh, Budel.
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Dinsdag 14 januari: themavond doorontwikkeling burgerparticipatie, de rollen
van college en raad.



Donderdag 30 januari, Brainport in bedrijf: De donderdagmiddag is voor alle

fracties een lastig tijdstip. De heer Van Rooij meldt zijn fractie bij voorbaat af.
De uitnodiging wordt uitgezet om belangstelling te peilen. Bij onvoldoende
belangstelling gaat dit werkbezoek niet door.


Woensdag 5 februari: werkbezoek Commissaris van de Koning. Het programma
is ongewijzigd.



Heisessie 2020: de heer Van Kessel stelt voor om deze te organiseren op 1 en 2
mei. De heren Drieman, Van Rooij en Van Laarhoven zijn van mening dat dit
niet ieder jaar hoeft te worden georganiseerd. Een keer in de twee jaar is

voldoende. De heer Aarts vindt het prima om dit jaarlijks terug te laten keren. De
heer Teklenburg bespreekt dit eerst met zijn fractie.
De activiteitenplanning wordt gewijzigd vastgesteld.
5.1

Concept agenda vergadering adviescommissie 3 december 2019
Voorafgaand aan de vergadering van de adviescommissie vindt een presentatie

plaats van de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) met het COA. Deze begint om
19.00 uur.

Omdat de raad geen besluit hoeft te nemen over de SOK (het is een bevoegdheid
van het college) wort voorgesteld om dit als informatieavond te organiseren. De

bijeenkomst is openbaar. Het risico van openbare orde en veiligheidsaspecten wordt
onderkend en daarvoor worden ook voorbereidingen getroffen.

De conceptagenda bevat meer agendapunten dan aanvankelijk voorzien waardoor

mogelijk niet alle onderwerpen aan de orde kunnen komen. De verschillende opties
worden besproken om alle onderwerpen goed te kunnen behandelen.
Het presidium besluit:

1. De gemeentesecretaris wordt gevraagd om na te gaan welke onderwerpen
eventueel kunnen worden doorgeschoven naar de volgende cyclus;

2. De mogelijkheid om de informatieavond van 10 december door te schuiven naar
volgend jaar wordt onderzocht;

3. Indien opties 1 en 2 niet haalbaar zijn, wordt de vergadering van de
adviescommissie vervolgd op woensdag 4 december.

De heer Van Rooij vraagt wanneer het voorstel over het centrumplan en de Jumbo

aangeboden worden aan de raad. Hij was in de veronderstelling dat dit in het vierde
kwartaal 2019 zou zijn. De heer Van Kessel zegt toe dit na te gaan.
5.2

Verordening rechtspositieregeling gemeente Cranendonck
Het presidium stemt in met het voorstel dat is voorbereid door de griffie.

6

Evaluatie vorige commissievergadering/raadsvergadering
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Allen vinden dat de vergaderingen rond het vaststellen van de begroting heel goed
zijn verlopen.
De heer Van Laarhoven merkt op dat het wel te betreuren is dat door zijn fractie

zeer tijdig de amendementen zijn aangeleverd en dat dan pas tijdens vergadering de
reactie van het college volgt dat de interpretatie van de cijfers die zijn aangeleverd
door de ambtelijke organisatie onjuist is.

De heer Van Rooij merkt op dat het niet erg sterk overkomt dat het college de

reacties op de ingediende moties en amendementen op moet lezen van papier.

De heer Teklenburg vraagt zich naar aanleiding van de brief van de OR (met een

reactie op hetgeen door commissieleden is gezegd tijdens de vergadering van de

adviescommissie) af, of het inderdaad gebruikelijk is om een waardeoordeel over de
ambtelijke organisatie te geven. Hij doet de oproep om hier zorgvuldig mee om te
gaan.

De heer Van Kessel biedt nogmaals aan om een keer een dag mee te lopen met
medewerkers.
7

Uitwerking Heisessie
Aan de vervolgacties in de memo wordt toegevoegd dat 2 keer per jaar een
bijeenkomst met raad en college wordt ingepland.
Het voorstel om de wethouders buiten de kring te plaatsen wordt eerst besproken in
de fractievergaderingen. De fractievoorzitters zullen de conclusie hiervan doorgeven
aan de griffier.

8

Buitengewone ledenvergadering VNG
De heer Van Kessel wijst op de mogelijkheid om hem van input te voorzien in de
voorbereiding van deze vergadering.

9

Rondvraag & Mededelingen

9.1

Petitie boerenprotest
De petitie die is aangeboden met het doel om deze naar de Provincie te verzenden
wordt besproken. Het presidium besluit om deze verder niet in behandeling te
nemen en niet te versturen.

9.2

Ondertiteling webcast
Via de leverancier Company Webcast is informatie binnengekomen dat vanaf eind

2020 de uitzendingen van commissie en raad verplicht ondertiteld moeten worden.
9.3

De griffie heeft gevraagd om een advies aan de afdeling I&A.
Wijziging samenstelling MT

Mevrouw Van Aaken geeft een toelichting op de wijzigingen binnen het MT als
9.4

gevolg van het afscheid van een van de afdelingshoofden.
Portefeuilleherverdeling
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Als gevolg van de afwezigheid van de heer Van de Wiel heeft er een herverdeling van
de portefeuilles plaats gevonden. De raad wordt hierover geïnformeerd. Naar
9.5

verwachting duurt de afwezigheid nog tot het einde van dit jaar.

Installatie en kennismaking voorzitter en leden van de Rekenkamercommissie
Dinsdag a.s. worden de voorzitter en leden van de Rekenkamercommissie benoemd
en geïnstalleerd. Na de raadsvergadering is er gelegenheid om kennis met hen te

9.6

maken.

Foto’s website
De heer Van Laarhoven merkt op, naar aanleiding van foto’s op de gemeentelijke

website over het boerenprotest, dat het belangrijk is om af te wegen in hoeverre het
wenselijk is om met dit soort acties hier in mee te gaan.
10

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 17.25 uur.

Aldus vastgesteld door het presidium van de gemeente Cranendonck in de presidiumvergadering van
21 januari 2020.
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

F.A.P. van Kessel
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