Verslag op hoofdlijnen openbare vergadering presidium 23 maart 2010
Aanwezig:

De heer Niederer (voorzitter)
De heren Beuvens, Cardinaal en Litjens, alsmede de dames Stokbroeks en
Beenders (leden)
De heer Egging en mevrouw Nouwen (plaatsvervangende leden)
Mevrouw Wolfs-Corten (griffier)
De heer Van Gilse (secretaris)

1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De vergadering is
openbaar.
2.

Vaststellen verslagen van de openbare vergaderingen van 5 oktober 2009 en 27
februari 2010.
De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.
3.
Plaatsbepaling nieuwe raad.
De fracties zullen zoals gebruikelijk van groot naar klein in de raadzaal zitten. De
fractievoorzitters zullen aan de griffier laten weten hoe de indeling binnen hun fractie is.
Na de beëdiging van de nieuwe raadsleden eind april zal de definitieve plaatsbepaling
geschieden.
4.
Bespreken notitie vergaderstructuur.
→ Er zal niet worden gewerkt met commissieleden-niet-raadsleden.
→ De vergadercyclus zal tijdens een op korte termijn te organiseren plenaire
raadsbijeenkomst worden besproken. Het presidium heeft een voorkeur voor het
handhaven van een 6-wekencyclus, met 3 raadscommissies (waarvan de taakvelden
nog moeten worden bepaald), die op 3 verschillende dagen vergaderen en 2 of 3
informatiebijeenkomsten die parallel worden gehouden (op een maandag). De
opiniërende raadsvergadering en de info-RO vervallen dan. Bezien wordt nog of er
tijdens de informatiebijeenkomsten een raadsspreekuur voor burgers wordt gehouden
of dat de informatieavonden alleen voor raad en college zijn.
→ De voorzitters en de plaatsvervangend voorzitters van de raadscommissies zullen uit
de 6 fracties komen. Zij hebben allen zitting in de agendacommissie.
→ Samenstelling en taken van het presidium blijven ongewijzigd.
→ In de plenaire raadsbijeenkomst zal worden besloten wanneer de eventuele
wijzigingen in de vergaderstructuur ingaan.
→ Als de vergaderstructuur duidelijk is wordt bekeken of de wethouders 1 of meerdere
commissies dienen bij te wonen.
5.

Bespreken concept-verordening commissie onderzoek jaarrekening,
waarmee commissie wordt ingesteld.
•
In de toelichting bij artikel 6 staat aangegeven dat de vergaderingen van de
commissie niet openbaar zijn. De tekst zal worden aangevuld zodat duidelijk is dat
raadsleden de vergaderingen van de commissie wel altijd kunnen bijwonen.
•
Aan de verordening (artikel 7) zal worden toegevoegd dat de commissie
onderzoek jaarrekening jaarlijks een overzicht van de declaraties van het college
ontvangt en bij haar onderzoek betrekt.
•
De verordening is voor het overige akkoord.

6.
Inwerkprogramma plannen en bespreken.
Afgesproken wordt om begin mei op 1 avond een inwerkprogramma voor de nieuwe
raadsleden te houden.
7.
Bespreken concept-RvO raad 2010.
Het presidium stemt in met het concept.
8.
Besluiten of commissiecyclus april doorgang dient te vinden.
Besloten wordt de commissiecyclus in april niet te laten doorgaan. Voor de raad van april
worden de spoedeisende voorstellen zonder voorafgaande commissiebehandeling
geagendeerd. De secretaris zal nagaan of de beleidsvisie voor het zwembad gereed is.
Deze zou wel eerst in een commissie besproken moeten worden vóór besluitvorming in de
raad.
9.

Werkgroep dualisme, klankbordgroep stadhuis en breed financieel overleg
handhaven?
Besloten wordt de werkgroep dualisme af te schaffen. De klankbordgroep stadhuis heeft al
opgehouden te bestaan. Het dossier stadhuis zal in de betreffende raadscommissie aan de
orde komen. Het voortbestaan van het Breed Financieel Overleg zal in de plenaire raad
worden besproken.

10. Format raadsvoorstel.
Het college en het MT hebben de nieuwste versie nog niet gezien. Het format zal in de
plenaire raad worden besproken. Vanuit het presidium wordt aangegeven dat er meerdere
oplossingsrichtingen dienen te worden genoemd en wordt voorgesteld om het oplegvel in
de kop van het raadsvoorstel te verwerken. In de advieslijsten van de raadscommissies
zullen de fractiestandpunten uitgebreider beschreven worden. De griffier zal een afspraak
met mw. Nouwen maken over de problemen rondom het naluisteren van de audionotulen.
11. Bespreken notitie secretaris gang van zaken DESM.
De fracties vinden het tijdstip waarop dit knelpunt naar buiten kwam erg ongelukkig. Er
dient te worden gekomen tot een goede borging van zorgvuldige procedures in dit soort
gevallen. De VVD-fractie heeft nog vragen en opmerkingen over de rapportage.
Afgesproken wordt dat de fracties de ambtelijke verklaringen kunnen inzien bij de
secretaris en de vragen van de VVD worden rondgestuurd naar de andere fracties, die
vervolgens ook vragen kunnen inzenden. Een onafhankelijke derde zal een onderzoek
instellen naar de gang van zaken. De finale bespreking vindt plaats in een vergadering van
het presidium.
12.

Kennisnemen van gemeenschappelijke regelingen waarin vertegenwoordigers
moeten worden aangewezen.
Het presidium neemt kennis van het overzicht. In de raadsvergadering van april zal een besluit
ter zake genomen kunnen worden.
13.
Rondvraag.
Zo spoedig mogelijk geven de fracties aan de griffier door:
•
de leden van de fracties in de commissie onderzoek jaarrekening;
•
Kandidaten voor eerste en tweede plaatsvervangend raadsvoorzitter;
•
leden voor het breed financieel overleg, indien dit wordt gehandhaafd.
Er wordt opgemerkt dat de bezorging van het Land van Weert slecht is. De secretaris
geeft aan, dat het Land van Weert niet meer op woensdag verschijnt, maar op zaterdag
bij De Trompetter zit. De secretaris gaat na of de bezorging inderdaad is verslechterd.
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De voorzitter stelt voor om de raadsvergadering van 9 juni a.s. te verzetten aangezien op
die dag verkiezingen voor de Tweede Kamer worden gehouden. De vergadering kan op
donderdag 10 juni plaatsvinden of op woensdag 16 juni. De fracties geven aan de griffier
hun voorkeur door.
Er zal een bijeenkomst voor de raad worden georganiseerd waar over de nevenfuncties
van de raads- en collegeleden wordt gediscussieerd.
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.
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