Verslag openbaar deel vergadering presidium d.d. 20 april 2011
Aanwezig:

Afwezig:

De heer Dijkstra (burgemeester)
De heren P. Lempens (SP), Meulen (CDA), Adriaens (Weert Lokaal,
voorzitter) en Kusters (Weert Lokaal) (leden), alsmede de heer Egging
(VVD) (plaatsvervangend lid)
De dames Stokbroeks (D66), Beenders (PvdA) (leden)
Mevrouw Wolfs-Corten (griffier)
De heer Van Gilse (secretaris)
De heer Lemmen (projektteam Koninginnedag)
De heer Van Eersel (VVD) en de heren Kirkels en Passau (regiegroep
Koninginnedag).

1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter komt later ter vergadering. De heer Adriaens zit de vergadering voor. De
berichten van verhindering worden vermeld.
2.

Vaststellen verslagen openbare vergaderingen d.d. 21-12-2010 en d.d. 29-032011.
Verslag 21 december 2010
Pagina 1: de heer Adriaens (WL) merkt een inconsistentie op in het betoog van de heer Van
Eersel (VVD) over de vergadersystematiek. Hij zal dit zelf met hem bespreken.
Pagina 2: de heer Adriaens (WL) vraagt of de heer Beuvens (SP) de scholing waarvan de kosten
worden gedeclareerd heeft gevolgd. Dit is het geval. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Verslag 29 maart 2011
Pagina 1: de heren Kusters (WL) en Lempens (SP) alsmede mevrouw Beenders (PvdA) vragen
naar het voorstel voor de behandeling van de bezuinigingsvoorstellen op 26 april a.s. De
secretaris en de griffier geven aan dat hieraan wordt gewerkt. Het verslag wordt ongewijzigd
vastgesteld.
3.
Rondvraag en sluiting.
De heer Lempens (SP):
1) verzoekt om een brief van de burgemeester waarin wordt aangegeven waarom hij geen
driepartijen-overeenkomst tussen raadslid, gemeente en SP wil ondertekenen betreffende
de cessie van de raads- en onkostenvergoeding aan de SP.
2) vraagt welke informatie over de vertrouwenscommissie geheim is en welke niet. De
griffier merkt op dat alles geheim is, maar zij zal dit wat uitgebreider met hem bespreken
en ervoor zorgen dat hij als nieuw lid van de commissie de stukken tot op heden krijgt.
3) merkt op dat een openbaar deel van het presidium ook openbaar moet worden
aangekondigd.
Mevrouw Beenders (PvdA) merkt op veel reacties te hebben ontvangen vanwege het feit
dat de 100 vrijkaartjes voor de Efteling die de gemeente te verdelen heeft naar degenen
gaan die zich inzetten voor Koninginnedag. Deze personen ontvangen hiervoor al een
vergoeding. De kaartjes zouden aan minima gegeven kunnen worden. De burgemeester
meldt dat hierover nog geen beslissing is genomen. De kaarten komen ook 5 weken later
dan aanvankelijk gepland.
De plaatsvervangend voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de
aanwezigen.

