Verslag openbare vergadering presidium d.d. 2 mei 2011
Aanwezig:

1.
•
•
•
•
2.

De heer Dijkstra (burgemeester, voorzitter)
De heren Van Eersel (VVD), Adriaens (Weert Lokaal), Kusters (Weert
Lokaal) en Meulen (CDA) (leden)
De dames Stokbroeks (D66), Beenders (PvdA) (leden)
De heer Otten (plaatsvervangend griffier)
De heer Van Gilse (secretaris)

Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en geeft aan dat de heer Otten mevrouw Wolfs
vervangt. De SP is niet aanwezig vanwege vakantie van de heer Lempens.
Er wordt kort teruggeblikt op Koninginnedag. De algemene mening is dat de dag goed
is verlopen. Het college dankt de medewerkers en raadsleden voor hun medewerking.
VC Weert is kampioen geworden en wordt samen met enkele voetbalclubs
dinsdagavond om 18.30uur gehuldigd.
Het vaststellen van de verslagen van 20 april wordt doorgeschoven naar de volgende
vergadering.
Evaluatie raadsvergadering 20 april 2011.

Belangrijkste punt dat behandeld werd in deze raadsvergadering was het horeca- en
evenementenbeleid. De aanwezigen hebben een goed gevoel over de behandeling van dit
onderwerp. De heer van Eersel plaatst vraagtekens bij de uitreiking van de lintjes in de
Paterskerk in relatie tot paracommercie. Na een korte discussie wordt geconcludeerd dat
hier geen regels zijn overtreden.
3.

Bespreken voorstel werkgroep vergaderstructuur.

De memo wordt puntsgewijs behandeld.
•
Met betrekking tot de taakvelden van de commissies worden nog enkele
verschuivingen overwogen maar uiteindelijk wordt besloten de voorgestelde
taakverdeling ongewijzigd vast te stellen.
•
Het geven van het mandaat aan de voorzitter om de hand te houden aan de
tijdsplanning wordt te zwaar bevonden. De tijdsplanning moet niet te strak
gehanteerd worden, omdat dit kan leiden tot ongewenste neveneffecten. Niet voor elk
onderwerp is vooraf goed in te schatten hoeveel tijd de behandeling kost. De
gemaakte tijdsplanning is daarom een globale tijdsplanning. Voor sommige zaken,
zoals presentaties, kan vooraf wel een goede tijdsplanning worden gemaakt. De
formulering dat de voorzitter het mandaat krijgt de hand te houden aan de
tijdsplanning moet vervangen worden door “de voorzitter krijgt de opdracht de
afspraken vooraf te bewaken”.
•
Met betrekking tot mondelinge vragen in de rondvraag geeft de heer Meulen aan dat
de vraag gesteld kan worden wat actualiteiten zijn. Hij geeft verder aan dat indien een
mondelinge vraag gesteld wordt en niet snel een antwoord gegeven kan worden
schriftelijke beantwoording logisch is.
•
Het schriftelijk aanmelden van vragen over TILS-stukken moet geen harde eis zijn.
Beter is het de formulering zo aan te passen dat dit bij voorkeur dient te gebeuren.
Daarnaast dient een passage toegevoegd te worden dat de voorzitter op de avond

•

zelf, indien het niet mogelijk was schriftelijk aan te melden, toch mondelinge vragen
toestaat. Overigens kan een onderwerp op verzoek alsnog geagendeerd worden.
Met betrekking tot het aanvullend voorstel van de griffier geeft Weert Lokaal aan
liever bij de commissie Welzijn met twee leden vertegenwoordigd te zijn en bij de
commissie Economische Zaken maar met één lid. Dit wordt gewijzigd. De heer Meulen
en van Eersel merken terzijde op dat je altijd bij een commissie kunt aanschuiven om
het woord te voeren maar dat je dan wel geen stemrecht hebt. Omdat D66 geen
voorzitter en plaatsvervangend voorzitter voor de commissies levert is D66 ook niet
vertegenwoordigd in de agendacommissie. D66 wil echter aanschuiven bij de
agendacommissie eventueel zonder stemrecht. Nagegaan wordt of dit volgens de
verordening mogelijk is of dat de verordening op dit punt gewijzigd moet worden.

Besloten wordt de nieuwe systematiek al in juni (fatale B&W-vergadering van 31 mei) te
laten ingaan. Besluitvorming vindt in de gemeenteraadsvergadering van 25 mei plaats. De
voorzitters van de commissies blijven hetzelfde, de voorzitter van de commissie
Economische Zaken wordt de heer Heuvelmans van de PvdA. De plaatsvervangend
voorzitters worden door de commissie zelf aangewezen. De namen van de commissieleden
worden na een voorzet van de griffie doorgegeven.
Mevrouw Stokbroeks vraagt of het initiatiefvoorstel een richting kan geven wanneer de
verdere doorontwikkeling van de vergaderstructuur, waaronder de discussie of nietraadsleden in de commissies zitting kunnen nemen, aan de orde komt. Afgesproken wordt
dat dit onderwerp vóór 1 december 2011 in het presidium aan de orde komt en dat dit in
het komende initiatiefvoorstel wordt opgenomen.
4.

Bespreken voorstel behandeling voorjaarsnota 2011.

Mevrouw Stokbroeks geeft aan dat met name bij 8 juni teveel nadruk wordt gelegd op de
voorjaarsnota. De behandeling van de voorjaarsnota kan zeer kort zijn, het betreft de
actualisatie van de lopende begroting. De besluitvorming betreffende de bezuinigingen
geeft het kader voor de vaststelling van de begroting voor 2012. De voorzitter geeft aan
dat de vaststelling van de voorjaarsnota tevens de vaststelling van de bezuinigingen
inhoudt. Bekeken wordt nog of het voorstel moet worden aangepast. Ook in de
commissievergaderingen kan hier nog op teruggekomen worden.
5.
•
•

•

•
•

Rondvraag en sluiting.
De heer van Eersel geeft aan dat hij de lijst met subsidies heeft opgevraagd en
ontvangen.
De voorzitter geeft naar aanleiding van de brief van de gemeente Leek aan dat het
college met een standpunt komt over de motie en het bestuursakkoord en vraagt of
dit dan bij uitzondering als nagekomen stuk behandeld kan worden in de
commissievergadering (aangezien de bijeenkomst van de VNG al op 7 en 8 juni
plaatsvindt). Dit is akkoord.
In de raadsvergadering van 26 april is toegezegd dat het betrekken van burgers en
organisaties bij de bezuinigingen in het presidium aan de orde zou komen.
Afgesproken is dat met professionele organisaties bij de uitwerking van de
bezuinigingen bekeken wordt wat dit betekent voor de organisaties. Bij het vaststellen
van de begroting kan naar aanleiding hiervan nog een aanpassing plaatsvinden. Bij
verenigingen wordt, gezien het grote aantal verenigingen en de vaak kleine bedragen
waar het om gaat, voorgesteld hier geen overleg mee te plegen. Dit komt bij de
herijking van het subsidiebeleid aan de orde.
De heer Adriaans vraagt of er een DVD van Koninginnedag komt. De voorzitter geeft
aan dat dit het geval is.
Mevrouw Stokbroeks vraagt waarom de mini conferentie onderwijs op 18 mei
buitenshuis plaatsvindt en waarom zo vroeg zodat er een diner is inbegrepen.

Aangegeven wordt dat op 18 mei ’s avonds een luchtbehandeling in het stadhuis
plaatsvindt en het vroege tijdstip noodzakelijk is in verband met de beschikbaarheid
van externe partijen.
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

