Verslag op hoofdlijnen openbare vergadering presidium 3 mei 2010
Aanwezig:

De heer Niederer (voorzitter)
De heren Beuvens, Van Eersel, Kusters, Meulen, alsmede de dames
Stokbroeks en Beenders (leden)
De heer Egging (plaatsvervangend lid) (aanwezig bij de punten 1, 2 en 10)
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 met uitzondering van enkele punten in de rondvraag.
2.
Vaststellen verslag openbare vergadering 23 maart 2010.
Pagina 1 punt 4: de heer Egging merkt op dat de raad heeft besloten de info-RO in gewijzigde
vorm voort te zetten en de opiniërende raad als mogelijkheid te handhaven zonder data vast te
leggen. De griffier geeft aan, dat het presidium hierover heeft gesproken vóór de
brainstormsessie van de raad waar de heer Egging over spreekt.
Pagina 2 punt 11: de heer Beuvens en mw. Stokbroeks hadden de afspraak in het presidium zo
opgevat dat de vragen van de VVD zouden worden rondgestuurd naar de andere fracties, die
vragen konden toevoegen en dat na de reactie van de secretaris op de aldus verzamelde vragen
door het presidium zou worden besloten om al dan niet een onderzoek door een externe te
doen uitvoeren naar de gang van zaken. De andere aanwezigen hadden de afspraak zo opgevat
als door de burgemeester uitgevoerd, namelijk dat op basis van alle ontvangen vragen een
derde zou worden ingeschakeld voor het uitvoeren van een onderzoek. Een meerderheid van
het presidium (VVD, Weert Lokaal, CDA en PvdA) is vóór het uitvoeren van een onderzoek. De
burgemeester wordt gemachtigd om een externe hiervoor in te schakelen, maar tegen een
redelijke prijs. De burgemeester heeft BMC uit Amersfoort gevraagd een offerte uit te brengen.
Deze offerte gaat uit van aanzienlijke tijdsinvestering en kosten, hiermee wordt niet akkoord
gegaan. Hiermee is ook agendapunt 10 (stand van zaken onderzoek naar gang van
zaken DESM) afgehandeld.
Concept-initiatiefvoorstel presidium over vergaderstructuur en taakvelden
raadscommissies.
D66 betwijfelt of de mogelijkheid voor burgers om zelf onderwerpen aan te dragen zal
leiden tot een meerwaarde. De fracties PvdA en D66 zouden de taakvelden sociale zaken
en arbeidsmarktbeleid liever onderbrengen bij economie in de raadscommissie Ruimtelijke
Zaken of economie en Hoge Dunk in de commissie Maatschappelijke Zaken. De andere
fracties geven hieraan niet de voorkeur, omdat de commissie Ruimtelijke Zaken dan een
zeer omvangrijk taakveld krijgt of economie bij Ruimtelijke Zaken wordt weggehaald,
terwijl het daar functioneel bij thuishoort.
Afgesproken wordt de indeling van de commissietaakvelden aan het einde van 2010 te
evalueren.
3.

4.

Concept-initiatiefvoorstel coalitie over zetelverdeling raadscommissies en
benoemingen.
Er worden enkele aanpassingen in de zetelverdeling aangebracht. De griffier zal het
voorstel ombouwen naar een initiatiefvoorstel van het presidium en de doorgegeven
namen erin verwerken. De plaatsvervangende voorzitters van de raadscommissies worden
in de week van 25 mei door de commissies zelf benoemd.

5.

Concept-initiatiefvoorstel presidium over afvaardiging in
gemeenschappelijke regeling Euregio Rijn-Maas-Noord.
Afgesproken wordt de afgevaardigden en hun plaatsvervangers uit het college te doen
komen. Lukt dit niet, dan wordt een mailrondje langs de fracties gedaan voor kandidaten.
6.
Plaatsbepaling nieuwe raad.
Dit is relevant voor de fracties waarvan op 27 april jl. nieuwe raadsleden zijn benoemd. De VVD
geeft de indeling ter vergadering door; de fracties CDA en Weert Lokaal komen er op terug.
7.
Raadsprogramma?
Er wordt unaniem besloten af te zien van het opstellen van een raadsprogramma. De komende
jaren wordt er gewerkt met het coalitie-akkoord. De fracties die vóór punten uit het akkoord
zijn, steunen de betreffende voorstellen, andere niet. Onderwerpen die de oppositie wil
aanbrengen kunnen bij begroting en voorjaarsnota worden ingediend en als initiatiefvoorstel.
8.
Behandeling voorjaarsnota 2010 en bezuinigingscatalogus.
In de voorjaarsnota 2010 kan uitsluitend de lopende begroting worden geëvalueerd en worden
de lopende kredieten geactualiseerd. De bezuinigingscatalogus is een ambtelijk stuk. Het
college is nu aan zet. Afgesproken wordt de extra bijeenkomsten van de raad over de
voorjaarsnota van 21 en 23 juni te laten vervallen en de voorjaarsnota te behandelen met de
jaarrekening in de raad van 14 juli 2010. De fracties hebben geen behoefte aan
brainstormsessies over de indeling van de programmabegroting. Het college wordt verzocht op
basis van het coalitie-akkoord een voorstel te doen, dat in de commissie Bestuurlijke Zaken
wordt besproken, waar desgewenst wijzigingen kunnen worden aangebracht.
9.
Verzoek D66 om gebruik te mogen maken van scholingsbudget raad.
Mw. Stokbroeks dient ter vergadering het verzoek in. Het betreft deelname aan een
“summerschool” door de beide raadsleden van D66. Omdat dit weliswaar kleine bedrag een
aanzienlijk deel van het beschikbare budget gebruikt, wordt besloten dat het budget wordt
verdeeld over het aantal fracties, waarna elke fracties tot dat maximumbedrag
scholingsverzoeken kan indienen. De rechtspositieverordening en de daarin vastgelegde
procedure van instemming door het presidium blijven van kracht. Indien er behoefte bestaat
aan raadsbrede scholing dient er financiering te worden gezocht.
10. Stand van zaken onderzoek naar gang van zaken DESM.
Dit agendapunt is behandeld bij punt 2.
Bemensing gremia:
• Op voorstel van de burgemeester zullen dezelfde personen kandidaat worden gesteld
voor de functies van eerste waarnemend raadsvoorzitter en voorzitter opiniërende raad,
respectievelijk tweede waarnemend raadsvoorzitter en plaatsvervangend voorzitter
opiniërende raad. De heer Adriaens (Weert Lokaal) stelt zich als raadsnestor
beschikbaar voor de eerstgenoemde functies. De heer Meulen zal de heer Sijben (CDA)
als tweede raadsnestor benaderen voor de andere twee functies.
• Als leden voor het Breed Financieel Overleg worden aangemeld: dhr. Van Brussel (D66),
dhr. Heuvelmans (PvdA), dhr. Tak (SP), de heren Meulen en Stals (plv.) (CDA), de heer
Peters en Boonen (plv.) (VVD). De fractie Weert Lokaal geeft de deelnemer(s) nog door.
• De fracties geven nog kandidaten aan de griffier door voor het voorzitterschap van de
informatiebijeenkomsten.
11.
Rondvraag (openbaar).
Het aan de gewijzigde werkwijze aangepaste vergaderschema zal indien mogelijk deze
week worden verspreid.
12.
Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.
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