Verslag op hoofdlijnen vergadering presidium 21 oktober 2008
Aanwezig:

Afwezig:

De heer Niederer (voorzitter)
De heren Verheggen, Egging, Litjens, Lempens, Marechal, mevrouw
Stokbroeks (leden)
Mevrouw Nouwen en de heer Tak (plaatsvervangende leden)
Mevrouw Wolfs (griffier)
De heer Van Gilse (secretaris)
De heren Meulen en Beuvens (leden)

1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en vermeldt de
verhinderingen.
2.
Vaststellen verslag van de openbare vergadering van 18 augustus 2008.
Ad pagina 1 onder 3: de afgesproken afhandelingstermijn van brieven van fracties van 30
dagen is intern door de secretaris doorgegeven. Het verslag wordt ongewijzigd
vastgesteld.
3.
Communicatie tussen college en raad.
De heer Egging leidt dit onderwerp in en noemt enkele voorbeelden. De
kredietoverschrijding MFA Swartbroek moesten de raadsleden uit de krant vernemen.
Tijdens het overleg van wethouder Sijben met de fractievoorzitters over de parkeergarage
onder het nieuwe stadhuis is afgesproken dat de fractievoorzitters na een week zouden
worden geïnformeerd over het vervolg. Dit is tot op heden niet gebeurd. In de
commissievergadering RO van september zijn vragen gesteld over windmolens, die
schriftelijk zouden worden beantwoord, dit is ook nog niet gebeurd. De voorzitter zegt toe
de wijze van informeren van raadsleden in het college te bespreken. Afgesproken wordt
dat als er meer van dit soort gevallen zijn, deze bij de griffier worden gemeld.
4.
Al dan niet deelnemen aan het experiment “Wat stemt mijn raad”.
Op verzoek van de heer Beuvens en mevrouw Stokbroeks heeft de griffier informatie
ingewonnen over dit experiment. Het betreft een website van het Ministerie BZK, waarop
gemeenten na de raadsvergadering hun raadsbesluiten publiceren met de voor- en
tegenstemmers. Er doen momenteel 5 gemeenten aan mee. De voordelen zijn: inzicht in
stemverhoudingen per gemeente, vanaf de eigen website te benaderen, het is gratis en
wordt technisch ondersteund door BZK. De nadelen zijn: de besluitvorming moet
ingevoerd worden in het systeem van de website (kost ongeveer een halve dag werk),
raadsvoorstellen gaan vaak over lokale aangelegenheden waardoor vergelijken met
andere gemeenten niet mogelijk is, ook als raadsbesluiten landelijke regelingen betreffen
worden er vaak lokale accenten gelegd, er kan niet op partij worden gezocht, alleen op
onderwerp. Afgesproken wordt dat de griffier dit experiment volgt en er in 2009 op
terugkomt.
5.
Vergaderschema 2009.
Het presidium stemt hiermee in.

6.
Rondvraag.
De griffier licht de stand van zaken in de wervingsprocedure voor de functie van
beleidsadviseur raadsgriffie toe en zal een datumvoorstel voor de tweede gespreksronde
mailen naar de heren Verheggen en Egging en mevrouw Stokbroeks, die vanuit het
presidium deze gesprekken zullen voeren.
Het presidium zal geen exitgesprek met Roger Rutten voeren.
De voorzitter heeft een voorstel om een verzustering aan te gaan met de Chinese stad
Hangzhou naar de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken, de
Nederlandse ambassadeur in Beijing en het college van Gedeputeerde Staten van Limburg
gestuurd met het verzoek om advies. De gemeente Weert zou daarmee het uithangbord
voor handelsmissies naar Hangzhou vanuit Nederland kunnen zijn. De gemeente Bree is
een verzustering aangegaan met Yangzhou. De voorzitter zal burgemeester Gabiëls van
Bree verzoeken de ervaringen van Bree schriftelijk aan het presidium kenbaar te maken.
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.
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