Verslag op hoofdlijnen openbare vergadering presidium 5 oktober 2009
Aanwezig:

De heer Niederer (voorzitter)
De heren Egging, Litjens en Marechal, mevrouw Stokbroeks (leden)
Mevrouw Nouwen-Jacobs en de heren Cardinaal en Tak (plaatsvervangende leden)
Mevrouw Wolfs-Corten (griffier)
De heer Van Gilse (secretaris)

Afwezig:

De heren Beuvens, Lempens en Meulen (leden)

1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en vermeldt de berichten
van verhindering.
2.
Vaststellen verslag van de openbare vergadering van 2 juni 2009.
N.a.v. pagina 2, rondvraag 3e bolletje: de voorzitter zal wethouder Sijben andermaal
vragen om de heer Marechal te bellen inzake de Noordkade.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Bespreken wijze van behandeling Begroting 2010 en deel Voorjaarsnota 2009.
De griffier geeft aan dat het in juni nog niet behandelde deel van de voorjaarsnota niet apart
besproken behoeft te worden, omdat het integraal onderdeel uitmaakt van de begroting. De
matrix zal in concept langs de fracties worden gestuurd, zodat de fracties kunnen aangeven bij
welk onderdeel zij de aftrap willen geven. Moties en amendementen kunnen het beste per
programma worden ingediend.
4.
Bespreken plan van aanpak verkiezingen 2010.
De voorzitter merkt op, dat het moeilijk zal worden een uitslagenavond te organiseren, omdat
er met potlood gestemd wordt en de stemmen dus handmatig geteld moeten worden. De
verkiezingsuitslag zal pas zeer laat bekend zijn. De minister BZK zal worden gevraagd te
voorzien in een praktische oplossing met inachtneming van de Kieswet.
Het presidium kiest voor de volgende activiteiten, die door de griffier verder zullen worden
uitgewerkt:
•
Op de website een duidelijk blok wijden aan verkiezingen, waar burgers kunnen
doorklikken naar algemene informatie over stemmen in Weert, links naar partijen,
verkiezingsprogramma’s, kandidatenlijsten, stemwijzer e.d.
•
De verkiezingskrant bij WTV Magazine wordt door de fracties erg duur gevonden. Ook
wordt gevreesd voor politiek getinte advertenties. Overwogen kan worden in overleg
met Land van Weert tot een uitgebreidere Gemeentewijzer te komen. Afgesproken
wordt dat de fracties zich over het voorstel van WTV beraden en de griffier hun
voorkeur doorgeven.
•
Het mogelijkheid van inzetten van SMS en twitter.
•
Verkiezingsmarkt met alle partijen in de stad vlak vóór de verkiezingen.
•
Verkiezingsinformatie neerleggen in infocentrum en openbare bibliotheek.
•
WTV-debat: partijen nemen deel, financieringsvarianten worden uitgewerkt.

•
•
•

De fracties bekijken op www.stemwijzer.nl en www.kiescompas.nl de dummies en
geven aan de griffier hun voorkeur door. Het presidium is voorstander van deelname
aan een van beide.
Er worden geen wijkdebatten georganiseerd.
Het college maakt een overdrachtsdossier voor de nieuwe wethouders. Afgesproken
wordt dit ook aan de raad beschikbaar te stellen. Het presidium heeft geen behoefte
aan een eigen, op de raad toegespitst overdrachtsdossier.

5.

Fractiebudgetten: toelichting op: goedkeurende verklaring accountant, is het
een unaniem voorstel van het presidium, wat valt onder vergoeding raadsleden
en wat onder fractiebudgetten, abonnementskosten.
De griffier licht toe wat de accountant met zijn voorbehoud op pagina 1 en 2 van zijn rapport
over de fractiebudgetten 2008 bedoelt. De accountant controleert de bonnen (bedrag, BTWnummer en nummer KvK), of deze betaald zijn en of ze correct in het totaaloverzicht zijn
opgenomen. Bovendien worden de uitgaven getoetst aan de regelgeving. De accountant
verricht geen accountantscontrole. Daarvoor zou hij een veel verdergaande vorm van controle
moeten uitvoeren en bv. de hele financiële administratie van de fracties moeten doorlichten.
Het presidium geeft aan, dat de fracties behoefte hebben aan meer uitleg over de
bestedings(on-)mogelijkheden van de fractiebudgetten. De griffier zal een bijeenkomst
organiseren waarbij ook de penningmeesters aanwezig kunnen zijn.
6.

Rondvraag.
De SP zal een brief naar het college zenden over (parkeer-)overlast bij DESM.
De voorzitter zal op 7 oktober a.s. aan het presidium de stand van zaken van de uitleg
van de minister BZK over de toepassing van de regelgeving aangaande declaraties
mededelen.
•
Desgevraagd stemt het presidium ermee in, dat de voorzitter op 8 oktober a.s. niet de
informatiebijeenkomst over accommodatiebeleid en paracommercialisatie bijwoont,
maar naar Den Haag gaat voor de bijeenkomst tijdens welke de prijs voor de Beste
Binnenstad aan de winnaar wordt uitgereikt.
•
•

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.
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