Voorzitter en leden van het voorlopig presidium
van de gemeente Weert

Weert,

inlichtingen: M. Wolfs-Corten
doorkiesnummer: 575 206

16 maart 2010

Onderwerp: vergadering 23 maart 2010
Bijlagen:
8
Geachte leden,
Namens de voorzitter nodig ik u hierbij uit voor een openbare vergadering van het voorlopig
presidium op dinsdag 23 maart aanstaande aanstaande, 19.30 uur in de B&W-kamer van
het stadhuis.
De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:
1.
Opening en mededelingen.
2.
Vaststellen verslagen van de openbare vergaderingen van 5 oktober 2009 en 27 februari
2010 (bijlagen).
3.
Plaatsbepaling nieuwe raad.
4.
Bespreken notitie vergaderstructuur (bijlage).
•
raadscommissies en opiniërende raad handhaven?
•
taakvelden raadscommissies bepalen (bijlage);
•
data en frequentie in 2010 handhaven?
•
wethouders in 1 commissie of juist niet?
•
commissieleden-niet-raadsleden toestaan? Wel/niet op kandidatenlijst
gestaan hebbend?
•
status, taken en samenstelling agendacommissie en presidium handhaven?
5.
Bespreken concept-verordening commissie onderzoek jaarrekening, waarmee
commissie wordt ingesteld (bijlage).
6.
Inwerkprogramma plannen en bespreken (bijlage).
7.
Bespreken concept-RvO raad 2010 (bijlage).
8.
Besluiten of commissiecyclus april doorgang dient te vinden.
9.
Werkgroep dualisme, klankbordgroep stadhuis en breed financieel overleg
handhaven?
10.
Format raadsvoorstel (wordt op 18 maart 2010 via mail nagezonden).
11.
Bespreken notitie secretaris gang van zaken DESM (reeds in uw bezit).
12.
Kennisnemen van gemeenschappelijke regelingen waarin vertegenwoordigers moeten
worden aangewezen (bijlage).
Voor de volgende bijeenkomst aangeven:
• Leden commissie onderzoek jaarrekening.
• Leden en voorzitters raadscommissies, alsmede (indien opiniërende raad wordt
gehandhaafd) voorzitter en plaatsvervangend voorzitter opiniërende raad;
• Eerste en tweede plaatsvervangend raadsvoorzitter;
• Leden werkgroep dualisme, klankbordgroep stadhuis en breed financieel overleg.
Hoogachtend,
M.H.R.M. Wolfs-Corten

Beekstraat 54
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: (0495) 57 50 00 - Telefax: (0495) 54 15 54

Bijlage
Taakvelden raadscommissies:
Variant 1 (terugbrengen huidige commissies van 4 naar 3)
Algemene Zaken: algemene zaken, veiligheid, stadstoezicht, handhaving openbare orde,
coördinatie wijk- en dorpsraden en specifiek financiële aangelegenheden.
Maatschappelijke Zaken: welzijn, onderwijs, cultuur, volksgezondheid, sport, sociale zaken en
arbeidsmarktbeleid.
Ruimtelijke Zaken: ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, stadsontwikkeling, grondzaken,
milieu, economische zaken, gemeentewerken, verkeer, toerisme en recreatie.
Variant 2 (aan de hand van de programmabegroting)
Algemeen bestuur, integrale veiligheid, financiën (algemene baten en lasten).
Onderwijs, cultureel klimaat, sport en ontspanning, maatschappelijke dienstverlening, welzijn.
Economie en werk, volkshuisvesting, gemeentelijk beheer.
Variant 3 (indeling op basis van nog op te stellen coalitieprogramma)
>>>

