Verslag op hoofdlijnen openbare vergadering presidium 21 april 2009
Aanwezig:

Afwezig:

De heer Niederer (voorzitter)
De heren Beuvens, Egging, Lempens, Litjens, Marechal (leden)
De dames Stokbroeks (lid) en Nouwen (plaatsvervangend lid)
Mevrouw Wolfs (griffier)
De heren Verheggen en Meulen (leden)
De heer Van Gilse (secretaris)

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 21 oktober 2008.
Geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.

Bespreken van de invulling van de functies die de heer Verheggen tot nu toe
vervulde.
De voorzitter licht toe, dat het om drie functies gaat, waarvan de raad de invulling
bepaalt: het waarnemend raadsvoorzitterschap, het voorzitterschap van de opiniërende
raad en het voorzitterschap van de raadscommissie Algemene Zaken. De PvdA geeft aan
af te zien van deze functies, ondanks het feit, dat de heer Heijmans als raadsoudste
ervoor in aanmerking zou komen. De heer Litjens is bereid deze functies te gaan
vervullen. Het presidium stemt hiermee in. De griffier zal een initiatiefvoorstel van het
presidium in procedure brengen. De griffier licht toe, dat er ook een initiatiefvoorstel van
de fractie Weert Lokaal in procedure zal worden gebracht, waarbij de bemensing van de
raadscommissies wordt gewijzigd.
4.
Wijze van behandeling van de voorjaarsnota 2009.
De voorzitter deelt mede, dat de voorjaarsnota door het college is behandeld en naar de
raad zal worden gezonden. De griffier licht de evaluatie van de behandeling van de
voorjaarsnota 2008 in de werkgroep dualisme toe en de voorstellen die daaruit
voortvloeien door de werkgroep aan het presidium worden gedaan. Belangrijkste
wijzigingen zijn:
•
Het politieke debat op de maandagavond werd als weinig zinvol ervaren, omdat de
fracties hun standpunten duidelijk willen maken en nog niet op elkaars
standpunten kunnen reageren. Daarom wordt voorgesteld op maandag politieke
statements uit te wisselen. Hierbij kan uiteraard wel op elkaar worden gereageerd
door interrupties.
•
Fracties willen zelf kunnen kiezen bij welk onderwerp zij de aftrap geven en voor
deze aftrap meer tijd krijgen.
•
Het debat op donderdag zou over minder thema’s moeten gaan, liefst één per
programma.
•
Er dient meer ruimte te zijn voor bespreking van de onderwerpen, die niet bij een
bepaald programma thuishoren.
Geconstateerd wordt, dat de fracties de beschouwingen verschillend voorbereiden. De ene
fractie schrijft lange teksten en houdt een beknoptere presentatie, waardoor de teksten
uiteindelijk niet behandeld worden. De andere fractie bereidt zich voor zonder veel op
papier te zetten. De voorzitter merkt op, dat ook via de website, de krant en het indienen

van moties en amendementen standpunten kenbaar gemaakt kunnen worden. De griffier
wijst er op, dat het belangrijk is in te gaan op de hoofdlijnen van de programma’s en de
prioriteiten. Geconcludeerd wordt, dat het aan de fracties zelf is om te bepalen hoe
uitgebreid de aan te leveren schriftelijke beschouwingen zijn. Het presidium stemt in met
de voorgestelde behandelwijze. De PvdA vraagt na te gaan of er dit keer niet eens een
ander soort maaltijd kan worden geregeld en verzoekt om halalmaaltijden voor de
allochtone raadsleden.
5.
Integriteitstraining voor raads- en collegeleden.
De voorzitter geeft aan, dat enkele jaren geleden al eens in het kader van het
scholingsprogramma is voorgesteld een integriteitstraining te doen. De raad heeft daar
toen van afgezien. De heer Litjens verzocht op 11 maart 2009 bij de behandeling van het
BING-rapport om integriteit te bespreken. Minister Ter Horst heeft opgeroepen om
integriteit regelmatig op de agenda te zetten. Het college van burgemeester en
wethouders gaat in ieder geval een training doen en het onderwerp integriteit regelmatig
met elkaar bespreken. De voorzitter roept ertoe op om als raad en college gezamenlijk
een training te doen, a-politiek en praktijkgericht. De griffier heeft bij de
Bestuursacademie Zuid-Nederland een offerte aangevraagd en is van mening, dat de raad
jaarlijks bij dit onderwerp zou moeten stilstaan. Het aanbod ziet op een training van één
avond door een trainer die niet zozeer een theoretische beschouwing houdt, maar aan de
hand van praktijkgevallen mensen aan het denken zet. De fracties Weert Lokaal, D66 en
PvdA zien meer in een bijeenkomst waarin raadsleden elkaar bevragen op hun
nevenfuncties.
Afgesproken wordt de trainer van BAZN uit te nodigen om in het presidium een toelichting
te geven op de training. Hierbij kunnen dan ook de verwachtingen en doelstellingen van
het presidium naar voren worden gebracht. De heer Litjens verzoekt om daarnaast de
nevenfuncties bij tijd en wijle met elkaar te bespreken.
6.
Werkbezoek raad 2009.
Voorzitter en griffier lichten toe, dat het budget voor werkbezoeken op 0 euro blijkt te zijn
gezet. Omdat het van belang wordt geacht om als raad en college jaarlijks een
werkbezoek te doen plaatsvinden wordt afgesproken een initiatiefvoorstel voor het
beschikbaar stellen van budget in procedure te brengen. Het presidium stemt in met het
voorstel van de griffier om in juli naar Vlissingen te gaan. Rob van Dooren is graag bereid
ons daar te ontvangen en er kan een bezoek worden gebracht aan de stormvloedkering.
7.
Plannen van een functioneringsgesprek met de griffier.
Namens het presidium zullen de heer Beuvens en de dames Stokbroeks en Nouwen een
functioneringsgesprek met de griffier voeren. De burgemeester is adviseur/informant. De
griffier zal een datumvoorstel doen.
8.
Rondvraag.
Mevrouw Stokbroeks stelt aan de orde, dat zij ondanks veelvuldig aandringen geen
informatie van wethouder Heuvelmans ontvangt over de gesloten exploitatie
onderwijshuisvesting. De voorzitter geeft aan, dat raadsleden alle gewenste informatie
moeten krijgen en zal dit met de wethouder bespreken.
De heer Beuvens merkt op, dat het recentelijk al driemaal is voorgekomen, dat
geluidsopnames van vergaderingen niet lukken vanwege technische problemen. De griffier
geeft aan, dat de geluidsinstallatie in de raadzaal binnenkort zal worden vervangen. De
opname-apparatuur zal uitgebreid worden getest, want het mag inderdaad niet gebeuren
dat vergaderingen niet opgenomen kunnen worden.
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.
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