Voorzitter en leden van het presidium van de gemeente
Weert.

Weert,

inlichtingen: M. Wolfs-Corten
doorkiesnummer: 575 206

23 januari 2007

Onderwerp: vergadering 5 februari 2007
Bijlagen:
3

Geachte leden,
Hierbij nodig ik u namens de voorzitter, de heer J. Niederer, uit voor een vergadering van het
presidium op maandag 5 februari aanstaande om 17.00 uur in commissiekamer 131 van het
stadhuis.
De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening en mededelingen.
Vaststellen verslag van de openbare vergadering van 3 oktober 2006 (bijlage).
Vaststellen verslag van de openbare vergadering van 21 november 2006 (bijlage).
Procedurevoorstel behandeling voorjaarsnota 2007 (bijlage).
Voorzitterschap themabijeenkomsten en informerende bijeenkomsten voor de raad.
Rondvraag.

Daarnaast wordt voorgesteld om de presidiumvergadering deels in beslotenheid te laten
plaatsvinden teneinde te kunnen spreken over enkele personele aangelegenheden.
Hoogachtend,

M.H.R.M. Wolfs-Corten
Griffier.

Beekstraat 54
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: (0495) 57 50 00 - Telefax: (0495) 54 15 54

Aan: presidium
Van: M.H.R.M. Wolfs-Corten

griffier

Onderwerp: behandeling voorjaarsnota

Datum: 8 januari 2007

De werkgroep dualisme heeft op 8 december jl. de werkwijze m.b.t. de begrotingsraad
geëvalueerd. Men is positief over de werkwijze op donderdag. De behandeling per
programma en het ´verspringen´ van de eerste woordvoerdende fractie per onderwerp
maakten het debat gestructureerd en toch gevarieerd. De behandeling op maandagavond
wordt door niemand als positief ervaren. Er waren interpretatieverschillen omtrent de
gemaakte afspraken. Het geven van een powerpointpresentatie werkt alleen als ook voor
de radioluisteraar het betoog duidelijk is; dit vereist een goede toelichting van de
getoonde plaatjes. De beschouwingen zijn niet echt boeiend om naar te luisteren. Door de
veelheid aan moties en amendementen waren het debat en de besluitvorming niet meer
te volgen. Er was te weinig tijd voor de fracties om in de schorsingen met elkaar te
onderhandelen over het samen indienen van moties en amendementen. De beantwoording
door het college was erg goed.
De werkgroep legt de volgende werkwijze aan het presidium voor met het voorstel om
deze werkwijze toe te passen bij de behandeling van de voorjaarsnota in 2007 (daar de
voorjaarsnota bestaat uit enerzijds de bijstellingen in het bestaande beleid 2007 en
anderzijds uit een doorkijk naar 2008 ligt de nadruk in de beschouwingen op het beleid
voor 2008 en volgende jaren):
Raadscommissies

•

Woensdag voor
behandeling
voorjaarsnota
09.00 uur
Maandagavond
19.30 uur

•

Donderdagmiddag
13.00 uur

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Behandeling voorjaarsnota met informerend karakter (niet
adviserend) per commissie, alle portefeuillehouders
tegelijk
Indienen samenvatting schriftelijke beschouwingen voor
LvW
Indienen schriftelijke beschouwingen waarin tevens de
vragen aan het college
Geen mondelinge beschouwingen
Debat in raad op programmaniveau
Mondelinge antwoorden college
Reactie raad op antwoorden college
Indienen moties en amendementen
Langere schorsing voor onderhandelingen over samen
indienen moties en amendementen
Reactie college op moties en amendementen
Schorsing
Besluitvorming rond moties, amendementen en
voorjaarsnota

Hierbij kunnen twee tijdpaden bewandeld worden, die helaas elk kanttekeningen met zich
meebrengen:

Tijdschema 1
26 april toezenden voorjaarsnota
7 mei t/m 10 mei behandeling in raadscommissies
23 mei aanleveren beschouwingen
28 en 31 mei behandeling in raad

Tijdschema 2
26 april toezenden voorjaarsnota
11 juni t/m 14 juni commissies
13 juni aanleveren beschouwingen
18 en 21 juni behandeling in raad

Kanttekeningen:
1) de week tussen verspreiding voorjaarsnota
en commissiebehandeling is meivakantie
2) op 23 mei vindt de reguliere raad plaats
3) op 30 mei komt de commissie onderzoek
jaarrekening bijeen

Kanttekening:
de beschouwingen moeten worden
aangeleverd als twee commissies
de nota nog niet hebben behandeld

Voorstel: instemmen met voorgestelde aanpak en kiezen voor tijdschema 2.

