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Aktie
Presidium 8 januari 2019
Rechtspositiebesluit
Er is een brief van de Nederlandse
vereniging voor raadsleden naar
aanleiding van wijzigingen in het
Rechtspositiebesluit.
Het presidium ontvangt graag een
advies van Personeelszaken over de
inhoud van deze brief.

Door

Status

P. Bemelmans

24 januari:
Vraag is uitgezet.
21 februari:
Overleg met afdeling Juza (Hetty van Heugten) heeft plaatsgevonden, samen met
griffies Valkenswaard en Heeze-Leende. Er wordt inventarisatie gemaakt per gemeente
en een advies op maat voorbereid.
20 maart:
Inventarisatie is voorbereid. Deze wordt besproken tijdens heisessie 10-11 mei
22 mei:
Tijdens heisessie is afgesproken: Iedere fractie bespreekt voorkeuren voor
keuzemogelijkheden en geeft die aan de griffie door voor 15 juni a.s. Griffier zendt
nogmaals de presentatie naar de fracties.
15 augustus:
Vandaag (15 augustus) is er overleg geweest met Juza.
Een conceptverordening wordt toegezonden aan de fracties om deze te bespreken.
Belangrijkste bespreekpunt dat rest:
Reiskostenvergoeding binnen gemeente? Mogelijkheid om forfaitair vaste vergoeding
toe te kennen.
12 september:

DE GEMEENTERAAD
VAN CRANENDONCK
Geagendeerd als agendapunt 7 in presidium. Afgehandeld.

Presidium 21 februari 2019
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Nieuwe foto gemeenteraad
De griffier wil dinsdag a.s. graag een
nieuwe foto maken van de voltallige
raad.

P. Bemelmans

20 maart:
Uitgesteld in verband met in gebruik nemen nieuw discussiesysteem.
22 mei:
Nieuwe datum wordt gepland.
11 juni:
Voor het zomerreces is er geen complete raad meer aanwezig. Het maken van de foto
wordt uitgesteld tot na he zomerreces.
15 augustus:
Er wordt een nieuwe afspraak ingepland.
12 september:
Ingepland 17 september. Afgehandeld.
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Presidium 11 juni
Opvolging rapport Berenschot
 inplannen datum
 externe begeleiding

R. van Kessel
P. Bemelmans

15 augustus:
Ingepland aansluitend aan raadsvergadering 17 september.
Besloten werkbijeenkomst o.l.v. Roland van Kessel.
12 september:
Geagendeerd als agendapunt 4.2 – afgehandeld.
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Heisessie - opvolging

15 augustus:
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Een bijeenkomst met de gemeentesecretaris moet worden ingepland.
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Klankbordgesprek burgemeester
Doorgeven wie er zitting neemt in
commissie die gesprekken voorbereidt
en voert.

fractievoorzitter
s

15 augustus:
Aangemeld: W. Aarts, J. Drieman, K. Boonen. ELAN en CDA Cranendonck bespreken
dit nog in fractie.
12 september:
C. van Rooij en E. Peeters worden toegevoegd aan commissie.
Afgehandeld.
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Presidium 15 augustus
Informatieverzoek uitrol 5G netwerk
Het presidium verzoekt het college de
brief mede namens de raad te
beantwoorden. De beantwoording
wordt ter kennis van de raad gebracht.
Presidium 12 september
LangeTermijnAgenda
Bespreken in driehoek beheer LTA bij
wijzde van proef door MT

J. van Aaken

Driehoek

12 september:
Door de GRSA2 wordt een schriftelijke reactie voorbereid.

