Verslag op hoofdlijnen vergadering presidium 21 augustus 2006
Aanwezig:

Afwezig:

de heer Niederer (voorzitter)
De heren Egging, Marechal, Litjens, H. Lempens, P. Lempens en mevrouw
Stokbroeks (leden)
De heer Van Gilse (secretaris)
De heer Rutten (griffier, plv.)
-

1. Opening en mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
2. Vergaderdata en –tijdstip
Voor het vergaderschema 2007 zullen nieuwe data worden gezocht, nu de
agendacommissie niet meer op de maandag na de fatale B&W-vergadering vergadert.
Bezien moet worden of het presidium van 13 november 2006 op die dag doorgang vindt.
3. Concept-raadsvoorstel benoemen plaatsvervangend voorzitter opiniërende
raad
Het presidium stemt in met het concept en zal door de griffier, plv. in procedure worden
gebracht. De heer P. Lempens zal het voorstel in de raad verdedigen.
4. Werkwijze opiniërende raad
De rol van de ambtenaren bij de opiniërende raad is vergelijkbaar met die tijdens
reguliere commissievergaderingen.
Gestreefd wordt het aantal opiniërende raadsvergaderingen te beperken tot 4 per jaar.
Hier kan echter van worden afgeweken.
5. Scholingsprogramma raad oktober 2006
De agendacommissie heeft bepaald dat het scholingsprogramma wordt verplaatst tot na
de begrotingsbehandeling. De griffier zal via de mail aan de fractievoorzitters vragen of
ingestemd kan worden met de onderwerpen die voorgesteld worden (integriteit en duaal
debatteren). Het presidium merkt op dat bij de bijeenkomsten een meerderheid van de
raad aanwezig dient te zijn. Daarom zal gewerkt worden met aanmeldingen.
6. Concept-antwoordbrief aan politie Limburg-Noord inzake
kennismakingsbijeenkomst
Het presidium stemt in met voorliggend concept.
7. Verzoek accountant om kennismaking met raad of fractievoorzitters
Het presidium maakt vooralsnog geen gebruik van het aanbod van de accountant. De
griffier, plv. zal dit mededelen aan de accountant.
8. Verzoek raadslid Van Dooren inzake visitekaartjes raadsleden
Voor alle raadsleden zullen 50 visitekaartjes worden gedrukt.

9. Invulling excursie raad
Het presidium besluit om de op 8 december 2006 een werkbezoek te brengen aan de High
Tech Campus in Eindhoven en TNO. De griffier, plv. zal dit samen met de voorzitter
organiseren.
9a. Concept-initiatiefvoorstel wijziging verordening ambtelijke bijstand
Het presidium stemt in met het concept en zal door de griffier, plv. in procedure worden
gebracht. De heer P. Lempens zal het voorstel in de raad verdedigen.
9b. Externe communicatie
Gesproken wordt over de manier waarop raadsleden zich over elkaar uiten in de media of
op web-logs. Het presidium stelt zich unaniem achter de opmerking van de voorzitter dat
hierbij het belang van de gemeente Weert voorop moet staan.
10. Rondvraag
De griffier, plv. meldt dat de heer Van Dooren heeft verzocht om enkele exemplaren van
de syllabus over de Politiewet 2007, ten behoeve van de raad. Het presidium merkt op dat
hiervoor de raadsvergoeding is bedoeld. Individuele raadsleden dienen dergelijke uitgaven
dan ook hieruit te bekostigen.
CC: Raadsleden, collegeleden, CMO-leden, griffie, M.L. Rosbergen (III/BB), F. Speet
(voorlichting).
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