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1.

Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de
berichten van verhindering.

2.

Vaststellen concept-verslag 28 augustus 2019.
N.a.v. het sprekersplein deelt de griffier mede dat haar bezoek aan het
sprekersplein in Roermond gisteren niet is doorgegaan; het sprekersplein vond
geen doorgang vanwege het ontbreken van agendapunten.
De voorzitter wijst er op dat het verplaatsen van vergaderingen van commissies
ertoe kan leiden dat portefeuillehouders niet aanwezig kunnen zijn bij de
rondvraag.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Bespreken beleidskalender.
De beleidskalender wordt geactualiseerd na het vaststellen van het vergaderschema
2020 door het FVO. Enkele voorstellen zijn inmiddels uitgesteld vanwege werkdruk.

4.

Vaststellen concept-agenda sprekersplein d.d. 9 oktober 2019.
Het sprekersplein gaat door omdat men zich ook nog op de avond zelf kan aanmelden
voor spreekrecht. De voorzitter is verhinderd. Het sprekersplein wordt voorgezeten door
dhr. Mols (CDA).

5.

Vaststellen concept-agenda’s commissievergaderingen raadscommissie S&I d.d.
22 oktober 2019, raadscommissie R&E d.d. 23 oktober 2019 en raadscommissie
M&B d.d. 24 oktober 2019.
Commissie S&I 10-09-2019:
•
De agendapunten 11 (verordening jeugdhulp 2020) en 13 (regionaal beleidsplan
sociaal domein 2020-2023) worden omgedraaid.
•
De agenda is voor het overige akkoord.
Commissie R&E 11-09-2019:
•
De commissie stemt in met een presentatie in beslotenheid over een
concessieovereenkomst. Deze vindt plaats op 23 oktober om 19.00 uur, dus
voorafgaand aan de vergadering van de commissie R&E, in een commissiekamer.
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•

De agenda is voor het overige akkoord, maar is wel erg lang. Geprobeerd zal
worden de agenda op 23 oktober af te ronden. Mocht dat niet lukken dan wordt
bezien wanneer de vergadering wordt voortgezet: op 30 oktober of op 24 oktober
parallel met de commissie M&B, maar dan vanaf 20.00 uur zodat de wethouders
in beide vergaderingen aanwezig kunnen zijn.

Commissie M&B 12-09-2019:
•
Vragen over het initiatiefvoorstel van de werkgeverscommissie over de instructie
voor de griffier worden door mw. Jacobs als voorzitter van de
werkgeverscommissie beantwoord.
•
De agenda is akkoord.
6.

Binnengekomen aanvragen om extra bijeenkomsten.
•
7 oktober 2019 om 21.00 uur (na de informatiemarkt over de begroting)
werksessie resultaatbestemming reserves en weerstandsvermogen: deze
werksessie is akkoord. Dhr. Van de Loo zal deze werksessie voorzitten.

7.

Procedureel-technische evaluatie laatste commissie- en raadscyclus.
•
Er wordt gesproken over de opmerking van de voorzitter van de commissie M&B
aan het begin van de vergadering van 12 september jl., dat men het kort moest
houden, anders zou hij ingrijpen. Geconcludeerd wordt dat commissieleden hun
eigen werkwijze mogen hebben, maar dat er wel een balans moet zijn. Lange
betogen en herhalingen moeten worden voorkomen. Daarnaast wordt nog eens in
de fracties besproken dat vragen ook vooraf schriftelijk kunnen worden
ingediend, waardoor vraag & antwoord in de commissie efficiënter kunnen
verlopen. De rondvraag is een belangrijk instrument voor raadsleden, maar
daarbij moet het niet gaan om kleine detailzaken.
•
In verband met de tijd die ermee is gemoeid zal worden geprobeerd om niet
meer dan 1 presentatie tijdens een commissievergadering te laten plaatsvinden.
•
De omvang van het taakveld van de commissie R&E zal worden betrokken bij de
evaluatie van het sprekersplein aan het einde van dit jaar.
•
Er wordt gesproken over het wel of niet schriftelijk beschikbaar stellen van
antwoorden die een wethouder ter vergadering bij zich heeft op vragen die
schriftelijk werden ingediend. De burgemeester stond dit in de
commissievergadering niet toe, omdat de mondeling gegeven antwoorden
misschien afweken van hetgeen op schrift stond. Geconcludeerd wordt dat in
bijzondere gevallen wordt bekeken of het mogelijk is.

8.

Rondvraag en sluiting.
• Dhr. Van de Loo (WL) is afwezig van 6 t/m 26 november a.s.
• De vergadering van de commissie M&B van 4 december wordt verplaatst naar
10 december, omdat de portefeuillehouders niet twee vergaderingen tegelijk
kunnen bijwonen.
• De agendacommissie stemt in met het verzoek van de fractie DUS Weert om
in een informatiebijeenkomst het onderwerpen “bouwen en transformaties in
de binnenstad” te agenderen. De informatiebijeenkomst van 19 november is
al vol. Het onderwerp wordt geagendeerd voor 7 januari 2020. De fractie DUS
Weert zal nog een nadere duiding van het onderwerp aanleveren.
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.
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