Verslag op hoofdlijnen openbare vergadering presidium 5 maart 2008
Aanwezig:

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

1.
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Het vaststellen van een aantal verslagen geschiedt in een besloten deel van de vergadering,
aangezien het verslagen van besloten vergaderingen zijn, waaromtrent geheimhouding is
opgelegd.
2.
Bespreken procedure Gerechtshof in de zaak Altun
Op 12 maart om 09.30 uur doet het Gerechtshof uitspraak in het hoger beroep. De griffier zal
meteen na de uitspraak de fractievoorzitters bellen om de uitspraak mede te delen.
Afgesproken wordt dat in de namiddag de raadsvoorzitter een verklaring namens de raad, uit te
spreken in de raadsvergadering van woensdagavond, in concept naar de fractievoorzitters mailt.
De fractievoorzitters zullen zich tot de raadsvergadering terughoudend opstellen in hun reactie.
De fractie van de VVD heeft wat dat betreft een eigen positie in deze zaak.
3.
Evaluatie werkbezoek Brussel
Het presidium vond het een geslaagd werkbezoek, interessant, zinvol en goed voor de
onderlinge contacten.
4.
Bespreken werkbezoek 2009
Er wordt gesproken over een werkbezoek naar een wat verder weg gelegen bestemming,
bijvoorbeeld Londen. Overdag wordt dan een educatief/inhoudelijk programma doorlopen en ’s
avonds wordt tijd ingeruimd voor de informele contacten. De voorzitter wijst er op, dat 2009
het laatste volledige jaar van de huidige raad is. De fractie Kernpunt heeft geen goed gevoel bij
een verdere reis. De VVD stelt voor dat raadsleden een financiële bijdrage doen in de kosten.
Weert Lokaal stelt als uitgangspunt dat dan wel de hele raad mee moet doen, dit jaar was de
opkomst laag.
Afgesproken wordt dat dit onderwerp in de fracties wordt besproken (2 daagse reis,
bestemming en budget), waarna er in het volgende presidium op wordt teruggekomen.
5.

Bespreken brief fractie SP d.d. 6-2-2008 met het verzoek om niet meer te
worden uitgenodigd c.q. stukken te sturen voor niet-openbare vergaderingen
De voorzitter vindt de brief van de SP begrijpelijk, maar wijst er op, dat het uitgangspunt is
“openbaar, tenzij”. De fractie SP geeft aan, dat niet-openbaarheid meestal wel terecht is. De
informatie is echter vaak niet nodig voor het kunnen beoordelen van een besluit en dan dus niet
nuttig. Het criterium voor het al dan niet ontvangen van niet-openbare informatie zal voor de
fractie SP voortaan zijn het al dan niet nodig hebben van de informatie voor de beoordeling van
een besluit. De voorzitter wijst er op, dat het presidium de afgelopen tijd vaak in beslotenheid
heeft vergaderd vanwege de opdracht vanuit de raad m.b.t. het stadhuis. Weert Lokaal heeft
geen moeite met beslotenheid en realiseert zich dat het college er behoefte aan kan hebben om
in een vroegtijdig stadium informatie met de raad te delen, ook als de fractievoorzitters die

behoefte niet hebben. De PvdA merkt op, dat het in de kwestie Lemmers niet goed is gegaan.
De omwonenden zijn al driemaal vergeefs naar de commissievergadering gekomen. Als er niets
nieuws te melden is, moet het onderwerp niet geagendeerd worden. De heer Marechal stelt het
niet op prijs in de media afgeschilderd te worden als lekkende fractievoorzitter.
Geconcludeerd wordt, dat alleen in geval van persoonlijke belangen of zwaarwegende belangen
van de gemeente in beslotenheid wordt vergaderd en geheimhouding wordt opgelegd.
Uitgangspunt is openbaarheid. De suggestie van de heer Beuvens om stukken deels openbaar
te maken wordt bekeken.
6.

Rondvraag
De griffier zal een rondje langs de fracties maken met de vraag of men de
raadsvergaderingen van 21 mei en 25 juni wil verplaatsen naar de donderdag
i.v.m. de “Dag van Midden-Limburg” of niet. Aangezien de dagen van MiddenLimburg vaststaan, betekent het niet verplaatsen van de raadsvergaderingen dat
de gemeente waarschijnlijk niet aldaar vertegenwoordigd zal zijn.
•
De heer Meulen stelt het functioneringsgesprek met de burgemeester aan de orde.
Dat wordt weer gepland. Hij vraagt welke fractievoorzitters hierbij worden
betrokken en stelt zich de vraag of ook het maatschappelijk middenveld een rol
hierbij kan hebben. Afgesproken wordt dat de handleiding, die door de griffiers
van Noord- en Midden-Limburg over het houden van functioneringsgesprekken
met burgemeesters is opgesteld, eerst door burgemeester en griffier besproken
wordt en vervolgens in het presidium. Daarna wordt het gesprek georganiseerd.
•
Mw. Stokbroeks vraagt of er meer stukken digitaal beschikbaar kunnen worden
gesteld, zoals rapporten, etc. De griffier zal dit nagaan.
•
De heer Egging is teleurgesteld dat hij niet op de hoogte was van het
aanbestedingsoverleg op 5 maart, gezien zijn interesse in het dossier nieuwbouw
stadhuis.
•

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