Verslag op hoofdlijnen openbare vergadering presidium 26 mei 2008
Aanwezig:

Afwezig:

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

1.
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. In verband met het
overlijden van Marco Lempens wordt de raadsvergadering van 28 mei 2008 verplaatst.
2.
Vaststellen verslag van de vergadering van 7 april 2008
N.a.v. pagina 1 onder punt 3: afgesproken wordt dat de overlegavond over de economische
structuurversterking na de 3e Dag van Midden-Limburg, maar vóór de besluitvorming over de
gebiedsvisie Midden-Limburg wordt gepland. De bijeenkomst zal niet-openbaar zijn. Er worden
ook betrokken externen uitgenodigd.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Bespreken voorstel werkgroep behandeling voorjaarsnota 2008
De fracties, met uitzondering van de PvdA, gaan akkoord met het voorstel. De voorzitter geeft
aan, dat de matrix met enige flexibiliteit zal worden toegepast. Wethouder Kirkels is op 19 juni
verhinderd vanwege een bestuurlijk overleg met Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Brabant
over de verbreding van de A2 tussen Weert en Eindhoven. Het presidium stemt ermee in, dat
hij voor dat moment wordt vervangen door zijn plaatsvervanger.
4.
Bespreken concept-initiatiefvoorstel raadscommunicatie
Het presidium gaat akkoord met het voorstel. Wel wordt afgesproken, dat de teksten in de
kadertjes niet te prikkelend mogen zijn. Er moet op een waardige manier gecommuniceerd
worden.
5.
Aanwijzen fractievoorzitters voor voortgangsgesprek met Burgemeester
De heren Egging en Marechal worden aangewezen.
6.

Rondvraag
De heer Marechal verzoekt een afsluiting voor de raad te plannen voor het
zomerreces.
•
De heer Egging stelt een aangrijpende email van een burger aan de orde, die alle
fractievoorzitters hebben ontvangen. De voorzitter geeft aan op welke wijze deze
kwestie wordt opgepakt.
•

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

