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Verslag op hoofdlijnen openbare vergadering presidium d.d. 25 januari 2023 
 
Aanwezig:  
Voorzitter R. Vlecken (burgemeester) 
Fractievoorzitters J. Kleinmoedig (Weert Lokaal), C. Beenders-Van Dooren (DUS 

Weert), T. van Gemert (VVD), P. Mols (CDA), P. v.d. Vegt (D66),  
T. Karg (GroenLinks), L. Heuvelmans (PvdA), H. van de Loo (fractie 
Van de Loo) 

Griffier M. Wolfs-Corten 
Secretaris  A. Vrijenhoek 

 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De griffier deelt mede dat de 
twee griffiemedewerkers op 2 januari van start zijn gegaan en het werk uitstekend oppakken.   
 
2. Vaststellen concept-verslag openbare vergadering presidium 21 december 2022. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus. 
Geen opmerkingen. 
 
4. Evaluatie behandeling Begroting 2024.  
Als knelpunten worden genoemd: 

 Het vooraf schriftelijk indienen van vragen die door het college schriftelijk worden 
beantwoord en niet worden besproken in de gezamenlijke vergadering van de beide 
raadscommissies maakt deze commissievergadering overbodig. 

 De beperkte reactie van de portefeuillehouders op de algemene beschouwingen. 
 De schriftelijke reactie van het college op de moties en amendementen neemt de 

dynamiek in de vergadering weg. Voorkeur voor het niet vooraf indienen, maar pas op de 
dag van de begrotingsbehandeling, bij de beschouwingen. Er moeten ook minder moties 
en amendementen worden ingediend.  

 
De fractie DUS Weert zal een voorstel voor de behandeling van de begroting 2024 doen. Het 
presidium bespreekt dat de volgende keer. 
 
5. Vervolg programma politiek bestuurlijk samenspel. 
Het presidium stemt in met het voorstel van de voorzitter. 
 
6. Initiatiefvoorstel gedragscodes bestuurlijke integriteit. 
Het CDA wenst de keuze om wel of niet te melden bij het raadslid te laten om de volgende 
redenen: 

 Een raadslid kan een knelpunt ook bespreken met de burgemeester vanuit zijn wettelijke 
taak op het gebied van de bestuurlijke integriteit. Wat is dan de toegevoegde waarde van 
tevens bespreken in het presidium? 

 Als een raadslid pas kort voor een vergadering of daarna constateert dat hij een 
persoonlijk belang heeft bij een agendapunt kan dat niet meer in het presidium worden 
besproken. 

 In het presidium kan er politiek worden bedreven met een melding. 
 Het CDA wil de verantwoordelijkheid niet dragen om een raadslid het advies te geven om 

mee te stemmen. Later kan immers blijken dat dit advies niet juist was.  
 
De burgemeester vindt dat het melden van een belang door een raadslid aan het presidium niet 
vrijblijvend moet zijn. Willekeur moet worden voorkomen. Dit is ook conform het advies van 
bureau Berenschot. Ook BZK dringt hierop aan. 
 



2 
 

Afgesproken wordt dat “melden in” wordt vervangen door “melden aan”, zodat een raadslid nog 
kan melden nadat het presidium bijeen is gekomen en voor de commissievergadering. Het 
presidium kan in dat geval een extra vergadering houden.  
Het initiatiefvoorstel kan in procedure worden gebracht.  
 
7. Initiatiefvoorstel bijstelling investeringsbudget voor aanschaf iPads. 
De iPads uit de vorige raadsperiode die niet zijn overgenomen door raadsleden worden conform 
afspraak in de ambtelijke organisatie ingezet. Het bedrag van de wel overgenomen iPads is 
verdisconteerd in voorliggend voorstel. 
Het presidium gaat akkoord met het in procedure brengen van dit initiatiefvoorstel. 
 
8. Rol agendacommissie en presidium (toelichting door burgemeester). 
De voorzitter is van mening dat er teveel in detail wordt gesproken in de vergaderingen van de 
agendacommissie en het presidium. De vergaderingen duren te lang. Het is niet de bedoeling de 
raadsvergadering hier nog een keer over te doen. De voorzitter zal beter gaan letten op te lange 
discussies. Het heeft de voorkeur dat de fractievoorzitters aanwezig zijn; vervanging dient 
uitzondering te zijn. Dit is beter voor de continuïteit van de besprekingen; de overdracht aan 
plaatsvervangers verloopt niet altijd goed. Als er vertrouwelijke mededelingen worden gedaan 
worden de deuren gesloten en verzoekt de voorzitter toehoorders te vertrekken.  
Er dient één fractievoorzitter te zijn. Twee fractievoorzitters van Weert Lokaal uitnodigen is niet 
wenselijk voor de andere fracties. Weert Lokaal geeft aan dat de fractie heeft besloten met twee 
fractievoorzitters te werken en komt er de volgende vergadering op terug. 
 
9. Wijziging P&C-cyclus. 
Het presidium stemt in met het voorstel. Afgesproken wordt: 

 te bezien of de periode tussen besluit college om in te stemmen met de Kadernota en het 
beschikbaar stellen ervan aan de raad korter kan; 

 in de auditcommissie te bespreken of de controle van de jaarrekening op een andere 
datum kan, of de indeling van de Kadernota in de auditcommissie wordt besproken en of 
de begroting en de Kadernota in de auditcommissie worden behandeld; 

 te bezien of de termijn voor de schriftelijke beantwoording van vragen korter kan; 
 de wijzigingen in het vergaderschema als gevolg van de aanpassing van de P&C-cyclus 

worden de volgende keer in de agendacommissie besproken; 
 de datum van een mogelijke raadsvergadering op 12 juli wordt alvast in GO gezet. 

 
10. Werkdruk verlagen (geagendeerd op verzoek van J. Kleinmoedig). 
Dit onderwerp wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 
 
11. Kandidaten werkgeverscommissie. 
Dit onderwerp wordt voor de volgende vergadering geagendeerd. Bij het benoemen van leden van 
de werkgeverscommissie door de raad zal tevens de verordening worden gewijzigd in die zin dat er 
minimaal 3 en maximaal 5 leden zijn. 
 
12. Rondvraag en sluiting (hierbij ook bepalen welke informatie niet openbaar is).  

 GroenLinks wil een commissielid laten benoemen dat niet op de kandidatenlijst heeft 
gestaan bij de verkiezingen. De raad heeft bij het vaststellen van de vergadersystematiek 
voor deze raadsperiode besloten dat commissieleden wel op de kandidatenlijst moeten 
hebben gestaan. In de vorige periode werd alleen vereist dat zij in Weert wonen en lid zijn 
van de betreffende politieke partij. Gesproken wordt over de mogelijkheid om 
commissieleden die niet op de kandidatenlijst hebben gestaan enkel toe te staan voor 
partijen die aan de verkiezingen hebben deelgenomen. Ook moeten zij dan wel lid van de 
partij zijn. Dit onderwerp wordt nogmaals geagendeerd voor de volgende bijeenkomst. 

 DUS Weert vindt dat Weert Lokaal duidelijk moet communiceren wie fractievoorzitter is. 
 De volgende keer wordt afgesproken op welke avond agendacommissie en presidium 

vergaderen. Het CDA is geen voorstander van de dinsdag; voor de griffie is de donderdag 
laat gelet op het in GO zetten van alle stukken. Vergaderen op woensdag voorafgaand aan 
de raadsvergadering conflicteert met de ontvangst van de gasten van de raad. Hierop 
wordt de volgende vergadering teruggekomen. 

 De griffier antwoordt desgevraagd dat er gewerkt wordt aan het profiel voor de 
communicatieadviseur. Dit zal worden besproken in de werkgeverscommissie en het 
presidium. 

 De griffier geeft desgevraagd aan dat sprekers die zich aanmelden voor spreekrecht in de 
raad door de griffie worden geïnformeerd over de status van het betreffende voorstel.  
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 De VVD-fractie kon op 23 januari geen vergaderruimte reserveren in het vergadercentrum. 
In maart kan men er vanwege de Statenverkiezingen ook niet terecht. Dat is niet 
wenselijk. De secretaris pakt dit op. 

 De voorzitter stelt voor om in 2024 weer een open dag in het stadhuis te houden. Eerder is 
afgesproken dit elke 5 jaar te doen. Het presidium stemt hiermee in. De raadsleden dienen 
daarbij een rol te krijgen. 

 De griffier herinnert de fracties eraan dat er ambtelijk prijs wordt gesteld op reacties in het 
kader van de evaluatie van het nieuwe format voor raadsvoorstellen. 

 Het presidium geeft desgevraagd aan dat raadsleden in het kader van de “Raad van 
Avontuur” mee kunnen denken over de invulling van de raadsexcursie dit jaar. De griffier 
zal dit organiseren. 

 
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 
 


