Verslag op hoofdlijnen openbaar gedeelte in de vergadering van het
presidium d.d. 19 juli 2010
Aanwezig:

De heer Niederer (voorzitter)
De heren Van Eersel, Meulen, Beuvens en Kusters (leden)
De dames Stokbroeks en Beenders (leden), mw. Jacobs (toehoorder)
Mevrouw Wolfs-Corten (griffier)
De heer Van Gilse (secretaris)

1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Mededelingen:
•
In het eerste presidium na het zomerreces kan worden gesproken over het advies
van BING ter zake van de nevenfuncties en financiële belangen van raads- en
collegeleden. Na gereedkomen van de adviesrapportage ontvangen alle collegeen raadsleden individueel een brief van de raadsvoorzitter en de griffier met het
advies. In de gevallen waarover in het presidium gesproken dient te worden zal de
betreffende personen vooraf om toestemming worden gevraagd.
•
De rapportage inzake DESM is in concept gereed en kan eveneens in september in
het presidium worden besproken.
•
Wethouder Coolen wil aan het einde van de presidiumbijeenkomst een mededeling
doen over het stadhuis.
•
Op verzoek van mw. Beenders wordt de Marokko-reis geagendeerd.
2.
Behandeling begroting 2011.
De fracties PvdA en SP geven aan dat de debatten op basis van de matrix te weinig
toegevoegde waarde hebben. Discussie en besluitvorming over moties en amendementen
is bepalend. De voorzitter stelt voor om per programma een debat te houden, waarbij de
fracties de gelegenheid hebben bij een programma van hun voorkeur af te trappen. Het
presidium gaat hiermee akkoord. Tevens wordt besloten geen schriftelijke beschouwingen
op te stellen en te verspreiden. De begroting wordt op 1 dag behandeld. Moties en
amendementen worden zoveel mogelijk vantevoren rondgestuurd, zodat fracties zich erop
kunnen beraden.
3.
Reis naar Marokko.
Mw. Beenders beschrijft hoe het is gelopen. De schriftelijke uitnodiging bevatte andere
informatie dan voorheen bekend was. Op basis van de schriftelijke uitnodiging adviseerde
mw. Beenders mw. Zaaboul om niet deel te nemen. Alle fracties geven aan dat er een
duidelijke procedure voor dit soort gevallen dient te zijn. Op voorstel van de voorzitter
wordt afgesproken het voornemen tot een buitenlandse dienstreis door te geven aan de
raadsvoorzitter en/of griffier. De griffier verzamelt dan met het betreffende raadslid de
benodigde informatie en zorgt voor een advies.
De voorzitter spreekt zijn ongenoegen uit over het feit dat de informatie die aan de
fractievoorzitters was gestuurd bij een journalist terecht is gekomen. De voorzitter doet
een beroep op de leden van het presidium om dit soort informatie, die handelt over
personen en waarmee de gemeente in diskrediet kan worden gebracht niet naar buiten te
brengen en hierover ook binnen de fracties afspraken te maken.
4.
Rondvraag.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

