Vastgesteld verslag Presidium
Ongewijzigd vastgesteld in de presidiumvergadering van 6 april 2017
Datum

09-03-2017

Tijd

16:00 - 17:30

Locatie

Kamer burgemeester

Voorzitter

M. Vermue - Vermue

Aanwezig

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

Omschrijving
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Opening

1.1

P. Hertog

P. Hertog is aan het begin van de vergadering aanwezig om het presidium bij te praten:
- over deelname van Cranendonck aan Burgerpeiling najaar 2017 (opzet en proces);
De burgerpeiling is de opvolger van “Waar staat je gemeente” en wordt uitgevoerd in
september. Aan de fractievoorzitters wordt medewerking gevraagd voor een gezamenlijke
publicatie in de Grenskoerier. De opzet en vraagstelling is gewijzigd maar er vindt wel een
conversie plaats om een vergelijking te kunnen maken met de resultaten van het vorige
onderzoek.
 De fractievoorzitters ontvangen het standaardonderzoek en kunnen eventueel
suggesties doen voor aanvullende vragen (voor 1 april).
De uitslag komt in het voorjaar 2018 en wordt bekend gemaakt na de
gemeenteraadsverkiezingen.
- over voortgang van Denktank 2.0
P. Hertog heeft een voortgangsrapport en nader voorstel uitgewerkt en reikt dit uit.
 De fractievoorzitters wordt gevraagd om voor 1 april de vragen die daarbij zijn gevoegd
voor 1 april te beantwoorden.
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Vaststellen verslag van de vorige presidiumvergadering (2 februari en 21 februari).

De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag van 21 februari licht mevrouw Vermue toe dat het college
ten aanzien van de geheimhouding een nieuw besluit heeft genomen waardoor de
geheimhouding gehandhaafd blijft totdat er een nieuw besluit is genomen.
Actielijst:
Nr. 38: P. Beerten meldt dat L. Bruggink bereid is om te blijven fungeren als voorzitter van
de commissie maar dat een vervanger wel noodzakelijk is.
 K. Boonen zal nagaan of er in zijn fractie een kandidaat beschikbaar is.
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Lange Termijn Agenda

J. van Happen mist dit keer het mutatieoverzicht en vraagt om dit volgende keer weer toe
te voegen.
P. Bemelmans meldt dat de LTA op dit moment volledig is bijgewerkt met alle beschikbare
informatie.

Pagina 2
4

Activiteitenplanning

J. van Happen wijst er op dat op extranet de informatiebijeenkomst van 14 maart
ontbreekt.
De heer Boonen meldt zich aan voor de reservelijst van Jeugd en Politiek (als begeleider
van een groep).
De heer Boonen vraagt om Koningsdag toe te voegen aan de planning.
De heer Dijkmans vraagt om de data van MRE Raadstafel21 toe te voegen.
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Concept agenda vergadering adviescommissie








Bij agendapunten krediet gemeenschapshuis De Schakel en De Schaapskooi worden de
besturen uitgenodigd. Deze agendapunten worden naar voren gehaald.
De toelichting Baronie van Cranendonck (n.a.v. RIB) wordt indien mogelijk ingepland
op informatiebijeenkomst 14 maart.
(Na intern overleg is gebleken dat dit nog niet mogelijk is omdat niet alle informatie al
beschikbaar is. De toelichting – circa 10 minuten - wordt daarom geagendeerd voor de
adviescommissie).
bij agendapunt 5 Visie op de organisatie: tav het stuk over de Visie op de organisatie
wordt op dinsdag 14 maart een presentatie gegeven. Daarna wordt een aanvullende
oplegnotitie/commissiestuk gemaakt, zodat de input van de avond nog meegenomen
kan worden.
Naar aanleiding van de reacties op het jaarplan griffie wordt de suggestie besproken
om de rondvraag aan het begin van de vergadering te agenderen. K. Boonen en T.
Dijkmans steunen deze suggestie. De overige fractievoorzitters zijn voor handhaving
van agendering aan het einde van de vergadering.
M. Vermue doet de suggestie om bij het begin van de vergadering eventuele vragen te
inventariseren.

De conceptagenda wordt gewijzigd vastgesteld.
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Evaluatie vorige commissievergadering/raadsvergadering

Commissie:
K. Boonen vindt dat het proces rond het raadvoorstel anterieure overeenkomst niet goed
is verlopen. Het aspect geheimhouding kwam pas na het presidium aan de orde en het
gelopen traject lijkt niet goed doordacht. M. Beenackers steunt deze opvatting. Problemen
hadden voorkomen kunnen worden.
J van Aaken geeft een toelichting op het proces. Zij wijst daarbij op het advies van
juridische zaken en de afhankelijkheid van externe partijen.
J. van Happen heeft geconstateerd dat bij de waarneming van de poho inzake het
veiligheidsprofiel VRBZO er veel vragen waren waarop de poho geen direct antwoord had
en dat ambtelijke ondersteuning ontbrak. M. Vermue antwoordt dat deze wel is
aangeboden.
M. Beenackers en J. van Happen vinden het jammer dat J. van Tulden enigszins geïrriteerd
reageerde bij vragen naar aanleiding van de cliëntervaringsonderzoeken. Dit was volgens
hen niet nodig geweest.
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K. Boonen heeft gemerkt dat M. Beeackers de indruk wekt om F. van der Wiel in zijn
nieuwe rol als wethouder te willen helpen. Hij vindt dit overbodig.
Raad:
P. Beerten wijst er op dat M. Beenackers bij het verzoek om een RIB te agenderen geen
lang verhaal nodig is. De motivatie kan later worden aangeleverd.
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Jaarverslag en jaarplan griffie

M. Beenackers vindt het jammer dat niet van alle fracties een reactie is ontvangen.
J. van Happen en S. den Breejen geven aan het stuk wel te hebben besproken en dat het
een prima stuk is dat geen aanleiding geeft tot opmerkingen.
De volgende onderwerpen worden besproken:
 Kwaliteit van de stukken:
J. van Aaken vraagt om duidelijk aan te geven waar en wat er fout is aan de stukken en
eventueel aan te sluiten bij de leesclub in de organisatie.
K. Boonen wijst op veel witregels in de stukken en veel taalfouten m.b.t. de d’s en de t’s.
 De witregels wordt mogelijk veroorzaakt door de techniek (bij het uploaden in ibabs).
P. Bemelmans zal dit nagaan.
 P. Bemelmans en J. van Aaken bespreken een mogelijke oplossing om taalspellingsfouten in stukken te voorkomen.
J. van Happen merkt op dat volgens haar de kwaliteit van de stukken wel is verbeterd.
M. Beenackers vindt een koppeling tussen de raadsinformatiesystemen van de A2-raden
niet noodzakelijk.
Zij vraagt nogmaals dringende aandacht voor meer balans in de belasting van de agenda’s
van raad en commissie. J. Van Aaken wijst er op dat dit niet altijd is te voorkomen als
gevolg van afhankelijk van externe factoren. Ook de cycli voor het raadsreces (zomer,
kerst) zijn altijd drukker dan de andere cycli.
T. Dijkmans wijst op het agendapunt Regionale Samenwerking en doet een beroep op het
college om hier meer gebruik van te maken en belangrijke zaken te melden.
Tevens dringt hij nogmaals aan op het onderzoeken naar de mogelijkheid om een
stemgedragtool te implementeren. J. van Happen, M. Beenackers en S. den Breejen
steunen dit verzoek.
 P. Bemelmans onderzoekt de mogelijkheden van een stemgedragtool (past dit in ibabs,
wat zijn de kosten, wat betekent dit aan hoeveelheid werk).
8

Uitbreiding ibabs

P. Bemelmans geeft een toelichting op de uitbreiding van ibbas en het beëindigen van het
gebruik van extranet.
Het presidium stemt in met het advies om samen met enkele leden uit raad en/of
commissie de mogelijkheden en wensen ten aanzien van de wijze van
informatievoorziening vanuit de griffie naar de raad te inventariseren en daarvoor een plan
van aanpak te maken.
T. Dijkmans meldt zich hiervoor aan.
 Fractievoorzitters inventariseren binnen hun fracties of leden uit de fractie hieraan
willen meewerken.
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Werkgroep gedragscode
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P. Bemelmans meldt dat de werkgroep aansluitend aan de vergadering van het presidium
een bijeenkomst heeft met deze werkgroep.
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Werkgroep raadscommunicatie

T. Dijkmans geeft als voorzitter van de werkgroep een korte toelichting op het verslag en
de stand van zaken.
P. Bemelmans maakt de met de communicatieadviseur een plan van aanpak.
P. Bemelmans geeft een korte toelichting op de stand zaken rond het project Politiek
Actief! J. van Aaken doet de suggestie om vooraf een informatieavond te organiseren.
J. van Happen vraagt of het mogelijk is dat een fractielid incidenteel aansluit bij de
werkgroep raadscommunicatie. T. Dijkmans bespreekt dit met P. Bemelmans.
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Rondvraag en mededelingen

J. van Happen geeft een korte toelichting op de persverklaring van het CDA over mevrouw
Kleine.
K. Boonen meldt dat J. Blaauw-Klaver de raad gaat verlaten in verband met haar verhuizing
naar Riethoven. Waarschijnlijk is de raadsvergadering in mei de laatste raadsvergadering
waarbij zij aanwezig is als raadslid. D. Morgan is beoogd opvolger.
P. Bemelmans vraagt of er op dit moment behoefte is om een kennismaking in te plannen
met de nieuwe accountant (vanaf controlejaar 2017). Het presidium geeft aan dat dit kan
worden ingepland in het najaar.
M. Vermue stelt voor om met de huidige raad een bezoek te organiseren aan Den Haag
(VNG, Tweede Kamer, kennismaking nieuwe TK-leden uit Brabant), eventueel samen met
de twee andere A2-raden.
Het presidium vindt het een goed voorstel om dit nog in te plannen voor het zomerreces
(juli).
M. Vermue geeft een korte toelichting van de stand van zaken met betrekking tot de
bestuursovereenkomst met het COA.
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Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 18.05 uur
Aldus vastgesteld door het presidium van de gemeente Cranendonck in de presidiumvergadering van 6 april
2017.
DE RAAD VOORNOEMD,
De griffier,

De voorzitter,

Mr. P.J.F. Bemelmans

Mr. M.M.D. Vermue - Vermue
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