Verslag op hoofdlijnen openbare vergadering presidium
5 februari 2007
Aanwezig:

Afwezig:

de heer Niederer (voorzitter)
de heren Beuvens, Egging, Marechal, Litjens, H. Lempens, Meulen,
alsmede mevrouw Stokbroeks (leden)
de heer Van Gilse (secretaris)
mevrouw Wolfs-Corten (griffier)
de heer Verheggen (lid)

1.
Opening en mededelingen.
De heer Meulen komt iets later. Bericht van verhindering van de heer Verheggen.
2.
Vaststellen verslag van de openbare vergadering van 3 oktober 2006.
Ongewijzigd vastgesteld.
3.
Vaststellen verslag van de openbare vergadering van 21 november 2006.
Bij pagina 1 punt 5 merkt de heer Marechal op, dat de deelnemers van de fractie PvdA in de
raadscommissie RO niet zijn gewijzigd. Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4.
Procedurevoorstel behandeling voorjaarsnota 2007.
Gekozen wordt voor tijdpad 2.
5.

Voorzitterschap themabijeenkomsten en informerende bijeenkomsten voor de
raad.
Het presidium besluit, dat de voorzitter van de raadscommissie aan wiens taakveld het
onderwerp het meest gerelateerd is, de bijeenkomst voor de raad voorzit.
6.
•

•

Rondvraag.
De heer Meulen geeft aan, dat het idee om de heer H. Hillen voor te dragen voor het
doen van een onderzoek naar de fusie van de ziekenhuizen afkomstig was van de CDAfractie; de portefeuillehouder was hier niet bij betrokken. Het presidium geeft aan deze
voordracht volledig te ondersteunen. Alternatieve kandidaat is de heer D. Dees.
Evaluatie raadsvergadering 31 januari, voortgezet op 1 februari: de leden van het
presidium zijn het erover eens, dat elk raadslid zijn rol in de raad naar eigen inzicht mag
invullen, maar dat de termijn van raadslid Van de Loo te lang was. Weert Lokaal voelt
zich echter genoodzaakt tot stevige inbreng omdat het gevoel bestaat dat de coalitie
vooraf zaken dichttimmert. De fractievoorzitters van de coalitiepartijen antwoorden, dat
dit niet het geval is, maar dat het beter zou zijn als er over meer zaken vóór de
raadsvergadering wel overleg tussen de fracties zou zijn. Mevrouw Stokbroeks verzoekt
om dan ook de kleine fracties te benaderen, omdat een informatieachterstand voor hen
niet prettig is. De heer Litjens merkt op dat zijn fractie het ook moeilijk heeft met
wethouders die raadsleden benaderen. De heer Marechal geeft aan de raadsvergadering
op woensdag en donderdag genant te hebben gevonden. Op woensdag waren de
termijnen veel te lang, waardoor iedereen afhaakte en het publiek een slechte indruk
van de raad kreeg. Op donderdag waren 11 raadsleden en de voorzitter niet aanwezig,
terwijl alle betrokkenen geacht worden hun agenda voor de uitloop van de
raadsvergadering vrij te houden. Ook was er sprake van een te informele sfeer. De
raadsvoorzitter merkt op, dat de raadsvergadering een serieuze aangelegenheid is: de

•
•

waardigheid van het hoogste politieke ambt laat informaliteit niet toe. Raadsleden
moeten in ieder geval op hun eigen plek blijven zitten. Er dient ordelijk gewerkt te
worden. Hij geeft ook aan, dat in een gemeente met de schaal van Weert
raadsvergaderingen op één avond afgerond moeten kunnen worden. De termijn van
raadslid Van de Loo was naar de mening van de raadsvoorzitter inderdaad te lang. Deze
had bekort kunnen worden en meer effect kunnen hebben door enkele amendementen
in te dienen, waarover dan gedebatteerd had kunnen worden. Het is volgens het
presidium niet acceptabel dat raadsleden uit onvrede over de lengte van de inbreng van
collegaraadsleden de vergadering verlaten.
De heer Egging uit zijn onvrede over het feit, dat de artikel 40-brief van de fracties PvdA
en Kernpunt pas na een maand is ingeboekt. Hierdoor is de brief pas onlangs door het
college beantwoord en nog niet in de raadsvergadering behandeld.
De voorzitter deelt een brief d.d. 26 januari 2007 van Burgemeester en Wethouders van
Nederweert uit aangaande samenwerking met Weert. Deze brief wordt op 6 februari in
het college besproken en vormt de opmaat naar een gezamenlijke aanpak van
inhoudelijke dossiers.

CC: Raadsleden, collegeleden, CMO-leden, griffie, M. Rosbergen (III/BB), F. Speet
(voorlichting).
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