Verslag op hoofdlijnen openbare vergadering presidium 19 mei 2009
Aanwezig:

Afwezig:

De heer Niederer (voorzitter)
De heren Beuvens, Egging, Litjens, Marechal (leden)
Mevrouw Nouwen-Jacobs (plaatsvervangend lid)
Mevrouw Jacobs-Verstappen (toehoorder)
Mevrouw Wolfs-Corten (griffier)
De heren Lempens en Meulen alsmede mevrouw Stokbroeks (leden)
De heer Van Gilse (secretaris)

1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de heer
Geers van de bestuursacademie, en vermeldt de verhinderingen.
2.
Vaststellen verslag van de openbare vergadering van 21 april 2009.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Integriteitstraining voor raads- en collegeleden.
De heer Geers stelt zich voor en geeft een toelichting op de geoffreerde training. Het
presidium stemt in met het doen plaatsvinden van deze training. Vanuit het presidium
worden praktijkvoorbeelden genoemd, die hierbij aan de orde zouden kunnen komen. In
de fracties zal eveneens over deze training worden gesproken en worden praktijkgevallen
geïnventariseerd, die aan de griffier worden doorgegeven. Afgesproken wordt, dat de heer
Geers vantevoren een aantal stellingen opstelt, die zijn gebaseerd op praktijkgevallen.
4.

•

•

•

Rondvraag.
Afgesproken wordt om op 22 juni a.s. vóór de vergadering van de commissie AZ
(18.45 uur – 19.30 uur) een besloten gedeelte te laten plaatsvinden waarin wordt
gesproken over een probleemsituatie aan het Elisabethsdal. Politie en Wonen
Weert worden hierbij uitgenodigd.
De burgemeester meldt, dat voor de commissie AZ nog stukken met informatie
over de laatste schooldag worden verzameld. Deze worden morgen toegezonden
of maandag vóór 12.00 uur bezorgd. De griffier zal in dat geval nagaan waar de
stukken bezorgd moeten worden zodat deze nog gelezen kunnen worden.
Het college wil samen met de raad (bv. via het Breed Financieel Overleg)
bezuinigingsmogelijkheden bezien. De ambtelijk voorgestelde planning vond het
college te krap. Er volgt een brief van wethouder Heuvelmans met een voorstel ter
zake. De fracties Weert Lokaal en PvdA merken op, dat deze vertraging wel de
behandeling van de voorjaarsnota beïnvloedt, omdat er dan nog geen discussie
over bezuinigingen kan plaatsvinden.

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

