Verslag op hoofdlijnen openbare vergadering presidium 2 juni 2009
Aanwezig:

Afwezig:

De heer Niederer (voorzitter)
De heren Beuvens, Lempens, Litjens, Marechal, mevrouw Stokbroeks
(leden)
Mevrouw Nouwen-Jacobs (plv. lid)
De heer Heuvelmans (portefeuillehouder)
De heer Kerssemakers (directeur Middelen)
Mevrouw Huijs (plv. griffier)
De heren Egging en Meulen (leden)
De heer Van Gilse (secretaris)
Mevrouw Wolfs (griffier)

1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de heer
Kerssemakers die als directeur Middelen aanwezig is vanwege bespreking van de
voorjaarsnota en mevrouw Huijs die mevrouw Wolfs vervangt. Hij deelt de berichten van
verhindering mee.
2.
Vaststellen verslag van de openbare vergadering van 19 mei 2009.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met dank aan mevrouw Wolfs.
3.
Behandeling voorjaarsnota.
Naast de meegestuurde memo’s wordt de brief van het college van 27 mei jl. over de
behandeling van de bezuinigingen begroting 2010 en verder bij deze vergadering
betrokken. Wethouder Heuvelmans meldt dat de meicirculaire ontvangen is, maar nog
geanalyseerd moet worden. De eerste geluiden stemmen niet positief en de indruk is dat
deze niet, zoals in voorgaande jaren het geval was, omgebogen kan worden in positieve
zin na de septembercirculaire. Dat is lastig bij de doorrekening voor gemeenten. Ondanks
dat tijdens de geplande bijeenkomst voorjaarsnota niet gesproken kan worden over
bezuinigingsvoorstellen 2010 e.v. – omdat het qua tijd niet lukt die voor te bereiden vóór
15 juni – is het wel zaak dat de voorjaarsnota wordt vastgesteld voor het agendadeel
2009, omdat daar wijzigingen in zitten. Wat het college betreft komt er niet veel nieuw
beleid bij de programma’s 2010 e.v. De raad moet in 2011 nadenken over nieuwe
voorstellen. De bezuinigingen hebben m.n. betrekking op 2010 e.v. jaren. Niemand zal
lastenverzwaring voor de burgers voorstaan, derhalve moet rigoureuzer bezuinigd worden
en daarvoor zijn meer gegevens en afwegingen nodig. De provincie vraagt een sluitende
begroting. Ongeveer 1% mag als taakstelling weggezet worden. De gemeente staat nu
onder repressief toezicht van de provincie.
De meicirculaire wordt sterk beïnvloed door een rekenfout van de VNG, waardoor alle
gemeenten gezamenlijk vooraf nog € 200 mio zullen moeten inleveren. Er zijn drie typen
bezuinigingen met ambtelijke opdracht:
onderwerpen met bezuinigingen op korte termijn, 2010;
onderwerpen met bezuinigingen op lange termijn, dit vergt veel denkwerk met
betrokkenheid van de raad;
een algemene wensenlijst vanuit het college.
In juli kan in een eerste informele, oriënterende bijeenkomst gesproken worden over de
bezuinigingsvoorstellen. Dit zou dan in een Breed Financieel Overleg kunnen waarbij alle
raadsleden worden uitgenodigd. Hier wordt enkel op informele basis de mening van de
fracties gepolst. Besluitvorming is voorbehouden aan de raad.
Besloten wordt dat 15 en 18 juni geen behandeling van de voorjaarsnota plaatsvindt.
Gevraagd wordt een van deze avonden te gebruiken voor afstemming over het stadhuis
dat nog voor het zomerreces moet plaatsvinden. Op 8 juli moet de besluitvormende
raadsvergadering over de nieuwbouw van het stadhuis plaatsvinden. Daar zal dan weinig
ruimte voor andere onderwerpen zijn. Het presidium verzoekt de raad zo spoedig mogelijk
te informeren over de laatste stand van zaken over het stadhuis.
In de reguliere raadsvergadering van 8 juli zal daarnaast alleen “beleidsarme“behandeling
begrotingsjaar 2009 van de voorjaarsnota kunnen plaatsvinden. De Agendacommissie
moet er rekening mee houden dat niet uitgeweken kan worden naar 9 juli i.v.m. de
integriteitstraining die dan voorlopig gepland staat. Desnoods moet bezien worden of de
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vergadering om 18.30 uur begint. De opiniërende raad van 3 september zou gebruikt
kunnen worden voor de tweede bijeenkomst omtrent de bezuinigingen van het Breed
Financieel Overleg. Dat is de laatste schoolvakantieweek.
Via de burgemeester wordt wethouder Sijben gevraagd met de griffie een tijdsplanning te
maken voor het stadhuis. De vrijgevallen 15e en 18e juni zouden gebruikt kunnen worden
om de raad te informeren.
De voorzitter concludeert dat tot het volgende tijdpad gekomen wordt:
• 15 en 18 juni
Vervallen als data voor behandeling van de voorjaarsnota. [Wel
gereserveerd houden voor informele raad over het stadhuis].
• 1 juli
1e Breed Financieel Overleg met ambtshalve en van het college uit
doorgerekende stukken, waarbij alle raadsleden welkom zijn.
• 8 juli
Behandeling van de voorjaarsnota (begrotingsjaar 2009) in
reguliere raadsvergadering, waar ook het stadhuis geagendeerd
staat.
• [3?] september 2e Breed Financieel Overleg. De griffier doet hiervoor per mail een
datumvoorstel. Deze bijeenkomst vormt de opmaat voor de
begrotingsbehandeling op 12 november.
4.
•
•

•

Rondvraag.
Vanwege de onduidelijkheid die er is over de datum van de integriteitstraining (9
juli) wordt afgesproken dat de griffier raad en college nader informeert. De heer
Marechal geeft aan dan verhinderd te zijn.
Verduidelijkt wordt dat het onderwerp Laatste Schooldag (LSD), dat in de
commissie AZ uitvoerig behandeld is, enkel om procedurele redenen geagendeerd
staat voor de raad van 10 juni, opdat de mogelijkheid bestaat om in te spreken op
dit onderwerp.
De burgemeester zal wethouder Sijben op verzoek van de heer Marechal
attenderen op het feit dat de vraag die in de commissie AZ van 14 april jl. gesteld
is over de Noordkade nog niet beantwoord is. Aangegeven was destijds dat de
gemeente snel zou antwoorden.

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen om 18.40 uur.
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