Verslag openbare vergadering presidium d.d. 22 september 2011
Aanwezig:

Afwezig:

De heer Dijkstra (burgemeester, voorzitter)
De heer Adriaens (plaatsvervangend raadsvoorzitter, Weert Lokaal)
De heren Van Eersel (VVD), Kusters (Weert Lokaal), Meulen (CDA) en P.
Lempens (SP) (leden)
De dames Stokbroeks (D66) en Beenders (PvdA) (leden)
Mevrouw Wolfs (griffier)
De heer Van Gilse (secretaris)

1.
Opening en mededelingen.
De agendapunten “structuur functioneringsgesprekken functionarissen, benoemd door de
raad” en “status en procedure voortgangslijsten commissies” worden op verzoek van het
CDA aan de agenda toegevoegd.
2.
Vaststellen verslag openbare presidiumbijeenkomst 30 mei 2011.
De heer P. Lempens (SP) was eveneens aanwezig.
3.
Evaluatie raadsvergaderingen 14 juni, 6 juli en 21 september 2011.
Raad 14 juni 2011: de griffier merkt op dat niet alle fracties algemene beschouwingen
hadden aangeleverd, terwijl dat wel was afgesproken. Het presidium vindt dat dit niet
verplichtend kan worden opgelegd en is ook geen voorstander van het voorlezen van de
beschouwingen. In de volgende bijeenkomst van het presidium wordt de behandeling van
de begroting 2012 besproken.
Raad 21 september 2011: het was een prettige en afwisselende vergadering. De voorzitter
geeft aan strak de hand aan het RvO te hebben gehouden om te voorkomen dat de
vergadering op donderdag moest worden voortgezet. Daarom werd bv. de motie bij de
art. 40 RvO-brief in één termijn behandeld. Mw. Stokbroeks (D66) had daardoor wel het
gevoel niet op alle vragen een antwoord te hebben gekregen. Raadslid Sijben (CDA) deed
de commissiebehandeling over bij het onderwerp wozoco Groenewoud. De heer P.
Lempens (SP) vond het vervelend dat de voorzitter hem onderbrak terwijl hij een
stemverklaring aan het afleggen was.
3A.

Structuur functioneringsgesprekken functionarissen, benoemd door de
raad.
De griffier licht toe dat door (een deel van) het presidium jaarlijks een voortgangsgesprek
met de burgemeester wordt gehouden. Met de griffier houden enkele fractievoorzitters
namens het presidium eveneens jaarlijks een functioneringsgesprek. Laatstelijk heeft dit
in februari van dit jaar plaatsgevonden. De griffier voert de functionerings- en
beoordelingsgesprekken met de plaatsvervangend griffier, waarbij is afgesproken dat het
presidium vooraf wordt geconsulteerd, zodat eventuele opmerkingen van die zijde kunnen
worden meegenomen. De griffier geeft aan dat de Vereniging van Griffiers en de VNG een
handreiking hebben uitgebracht over o.m. de rechtspositie van de griffie. Momenteel
bezien de griffiers in de regio Midden-Limburg in gezamenlijkheid hoe dit vorm te geven in
de eigen gemeenten. Voor wat betreft de vraag of de raad zijn oordeel kan uitspreken
over het functioneren van leden van de rekenkamer, wordt afgesproken dat de griffier
nagaat of dit mogelijk is. Weliswaar benoemt de raad deze leden, maar er is geen sprake
van een werkgever-werknemer-verhouding en de rekenkamer is een onafhankelijk
orgaan. Bezien zal worden of er toch een bepaalde structuur kan worden aangebracht.

3B.
Status en procedure voortgangslijsten commissies.
De voortgangslijsten worden niet voldoende geactualiseerd. De stand van zaken is niet
compleet. Vaak wordt niet aangegeven waarom een bepaalde datum niet wordt gehaald.
Tussenstappen in het proces worden niet vermeld; de raadsleden vernemen vaak pas
weer iets als de actie helemaal is afgedaan. Dit onderwerp wordt meegenomen naar het
driehoeksoverleg burgemeester-secretaris-griffier.
4.

Bespreken verzoek om tevredenheidsverklaring BMC m.b.t. quick scan
gang van zaken verplaatsing DESM.
Gelet op de aard van het onderwerp acht het presidium het niet wenselijk om een
tevredenheidsverklaring af te geven. De griffier zal dit aan BMC mededelen.
5.
Vakantieplanning griffie.
De fracties CDA en VVD vonden het niet wenselijk dat de griffie twee weken niet bemenst
was vanwege overlap van de vakanties van griffier en plaatsvervangend griffier. De SP
vond het geen probleem aangezien er vervanging was. De griffier geeft aan dat de overlap
in de praktijk 5 werkdagen bestreek, maar dat de griffie het zelf ook niet handig vond.
Volgend jaar zullen de vakanties beter op elkaar afgestemd worden.
De PvdA merkt daarnaast nog op dat vragen, gesteld aan de ambtelijke organisatie, vaak
niet of pas na geruime tijd worden beantwoord.
6.
Gang van zaken rondvraag commissievergaderingen.
De rondvraag in de commissie RO duurde anderhalf uur. Het presidium vindt dat er meer
informatie uit de ambtelijke organisatie kan worden gehaald, waardoor het niet nodig is
om alle detailvragen in de commissievergaderingen te stellen. Er wordt geconstateerd dat
er veel schriftelijke vragen voor de rondvraag worden ingediend, waar de wethouders in
de vergaderingen uitgebreid op antwoorden, waarna de fracties erover gaan debatteren.
Afgesproken wordt dat hierover op 4 oktober a.s. zal worden gesproken in de
agendacommissie.
Mw. Beenders (PvdA) vindt dat het stadhuis weer in de commissie AZ moet worden
besproken omdat het bestemmingsplan inmiddels is vastgesteld. Dit wordt ook in de
agendacommissie van 4 oktober a.s. besproken.
Het presidium evalueert de vergaderstructuur in december aan de hand van een korte
notitie van de griffier.
7.
Rondvraag en sluiting.
• KMS: de voorzitter wijst er op hoe belangrijk het is om eenheid uit te stralen in de
lobby. Tijdens het Algemeen Overleg werd de KMS door veel kamerleden genoemd,
hetgeen betekent dat het onderwerp goed onder de aandacht is gebracht (de heer P.
Lempens (SP) zal dit verslag opzoeken zodat het naar de raadsleden kan worden
gezonden).
We moeten blijven aandringen. De lobby-activiteiten vanuit de raadsfracties moeten op
elkaar afgestemd worden. De politieke rust moet worden bewaard. Mw. Stokbroeks
geeft aan dat de vragen die de landelijke D66-fractie aan het college heeft gesteld niet
zijn beantwoord. Dat is de reden dat D66 geen afspraak met de gemeente wilde maken
voor overleg.
De KMS moet via een motie, aan te nemen in de Tweede Kamer, van de lijst ‘te sluiten
objecten’ worden verplaatst naar de lijst ‘te onderzoeken objecten’. Op 10 oktober a.s.
vindt een hoorzitting plaats. Vantevoren zal een film over de KMS gereed zijn en zal het
onderwerp veelvuldig onder de aandacht van de kamerleden worden gebracht. Inzet zal
zijn economisch medegebruik KMS door onderwijsinstellingen. De besluitvorming uit
2005 over de verkoop van de KMS zal d.m.v. een overzicht beschikbaar worden gesteld.
• Kennismaking nieuwe CdK met fractievoorzitters op 2 november 2011: vanuit het
presidium zijn er nog geen te bespreken onderwerpen; fracties kunnen onderwerpen
aan de griffier doorgeven. Het presidium verzoekt om een ander tijdstip voor dit
bezoek.

• Afscheid burgemeester Heijmans in Bernheze: de heer Kusters (WL) verzoekt het
college te bezien of er vanuit het college toch iemand naartoe kan gaan.
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

