Verslag openbare vergadering presidium d.d. 17 oktober 2011
Aanwezig:

Afwezig:

De heer Heijmans (burgemeester, voorzitter)
De heer Adriaens (plaatsvervangend raadsvoorzitter, Weert Lokaal)
De heren Egging (VVD), Kusters (Weert Lokaal), Meulen (CDA),
P. Lempens (SP) en Van Brussel (D66) ((plv.) leden)
Mevrouw Beenders (PvdA) (lid)
Mevrouw Wolfs (griffier)
De heer Knaapen (secretaris)
Mevrouw Stokbroeks (D66) en de heer Van Eersel (VVD) (leden)

1.
Opening, mededelingen en vaststellen agenda.
De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en blikt kort terug op de
installatievergadering van 14 oktober 2011. Agendapunt 5 (beoordeling plaatsvervangend
griffier) wordt als laatste punt behandeld en in beslotenheid.
Besloten wordt de raadsexcursie te laten plaatsvinden in het voorjaar van 2012. De griffier
stelt voor dan naar Maastricht te gaan (provinciehuis, nieuwe raadzaal stadhuis, project
ondertunneling A2, herstructurering Caberg). De fracties beraden zich en leveren
eventuele alternatieve ideëen aan voor het presidium van 15 november a.s.
De fracties bespreken het idee van de voorzitter om een “raad van avontuur” in te stellen.
Dit is een soort personeelsvereniging voor raadsleden. De raadsleden leveren een
financiële bijdrage, waarvan jaarlijks 1 of 2 maal een informele bijeenkomst bij een
culturele instelling (bv. een schutterij) wordt georganiseerd. Op 15 november a.s.
bespreekt het presidium dit voorstel.
2.
Vaststellen verslag openbare presidiumbijeenkomst 22 september 2011.
De heer Adriaens vraagt of de griffier al is nagegaan of de raad functioneringsgesprekken
met leden van de Rekenkamer kan houden. Dit is nog niet het geval. De heer Lempens zal
de link naar het verslag van het Algemeen Overleg over de KMS nogmaals naar de heer
Adriaens sturen.
M.b.t. de KMS verzoekt mw. Stokbroeks aan de tekst toe te voegen:
De vragen die de landelijke D66-fractie aan het college heeft gesteld zijn niet beantwoord.
Dat is de reden dat D66 geen afspraak met de gemeente wilde maken voor overleg.
Afgesproken wordt dat het college alsnog reageert richting landelijke D66-fractie. Tevens
zal de burgemeester contact opnemen met de woordvoerder KMS van D66.
Het verslag wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.
3.
Bespreken behandeling begroting 2012.
De secretaris verzoekt de technische en inhoudelijke vragen aan ambtelijke organisatie en
college uiterlijk 26 oktober 2011 te stellen. Tijdens de begrotingsbehandeling dienen alleen
politieke vragen aan de orde te komen. Opmerkingen vanuit de fracties:
•
VVD: is voorstander van mondelinge algemene beschouwingen;
•
SP: wenst mondelinge algemene beschouwingen van 10 minuten per fractie en geen
debat per programma, alleen nog het indienen van moties en amendementen;
•
PvdA: wil mondelinge algemene beschouwingen van 10 minuten per fractie;
•
D66: wil mondelinge algemene beschouwingen, maar zal deze niet vooraf schriftelijk
verspreiden. Geeft aan dat er bij behandeling per programma geen debat ontstaat.
•
CDA: is geen voorstander van het voorlezen van algemene beschouwingen.

Afgesproken wordt dat elke fractie gedurende maximaal 15 minuten mondeling algemene
beschouwingen houdt. Aan het einde van de beschouwingen geeft elke fractie aan bij welk
programma men moties en amendementen overweegt in te dienen. Deze worden dan (of
eerder) verspreid. Na een pauze reageert het college op de aangekondigde moties en
amendementen (maximaal 15 minuten per portefeuillehouder). Vervolgens vindt er een
raadsdebat plaats per programma waar moties en amendementen op zijn aangekondigd. Deze
worden dan ook (met slechts één zin toelichting) ingediend. De moties en amendementen
worden per programma afgehandeld. Over een programma waar geen moties of amendementen
zijn aangekondigd, wordt niet gesproken. Tenslotte wordt de begroting in zijn geheel in
stemming gebracht. De griffie zal een bundel maken met de moties en amendementen en deze
voorzien van een nummer, gekoppeld aan het programma.
De griffier zal de aldus gewijzigde behandeling van de begroting 2012 verspreiden.
4.
Vaststellen vergaderschema 2012.
De griffier zal nagaan of de eerste cyclus na het zomerreces een week kan worden
doorgeschoven, omdat de ‘fatale’ B&W-vergadering in het zomerreces valt.
Op verzoek van de voorzitter heet het presidium voortaan ‘fractievoorzittersoverleg’ (FVO).
5.
Beoordeling plaatsvervangend griffier.
Dit punt wordt in beslotenheid behandeld.
6.
Vaststellen vergaderdata fractievoorzittersoverleg 2011.
Het FVO zal plaatsvinden op 15 november 2011 en 20 december 2011 om 19.30 uur.
7.
Rondvraag en sluiting.
De heer Lempens merkt op dat door de gemeente Weert nog regelmatig oude
adressenbestanden worden gebruikt. Ook merkt hij op het vervelend te vinden dat bedrijven de
privé-adressen van raadsleden gebruiken voor het toezenden van reclame.
De heer Van Brussel vraagt wanneer de evaluatie van de vergaderstructuur in het
fractievoorzittersoverleg aan de orde komt. De griffier geeft aan, dat dat in december kan. De
agendacommissie zal eveneens in de gelegenheid worden gesteld inbreng te leveren.
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

