
Vergadering

Vergadering van Raadscommissie Middelen en Bestuur

Datum: 25-10-2018 19:30 uur 

Raadzaal (Audio)
Voorzitter: H. van de Loo
Griffier: M. Wolfs-Corten

CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE MIDDELEN & BESTUUR D.D. 25-10-2018 
Advies uitbrengen aan de raad

0

AANWEZIGEN 

Voorzitter: H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal)
Commissiegriffiers: M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)

Aanwezig de leden: 
J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. Van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (fractie Goubet-
Duijsters), T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (fractie Goubet-Duijsters), J. Heesakkers (CDA), 
C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), P.R.J. Scholten (DUS 
Weert), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), H. Stals (CDA), J. Tammel (D66), 
J.H. Wiezer (VVD), J. Weekers (CDA). 

Afwezig de leden: I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), S.A.M. Winters (Weert Lokaal).

Afgemeld de portefeuillehouders: burgemeester Heijmans en P.P.H. Sterk.

Aanwezig de portefeuillehouders: W.P.J. van Eijk (VVD) en T.E.C. Geelen (CDA).

0

ALGEMENE AGENDAPUNTEN 0

1. Opening. 

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

0

2. Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht). 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

0

3. Vaststellen agenda. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

1

4. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Middelen & Bestuur d.d. 13-09-2018. 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

1

5. Ter kennisname: 0

5.1 Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 26 september 2018. 

Het CDA merkt op dat ook is toegezegd dat de mijlpalen uit het masterplan ICT, de programma’s met 
bijbehorende bedragen, voor uitvoering bij de raad terugkomen.

1

5.2 Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties. 1
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- De vraag van de fractie Goubet-Duisters over actie 16794 (BsGW) wordt ter vergadering door 
wethouder Van Eijk beantwoord.
- De vraag van het CDA naar de stand van zaken van de afhandeling van de vragen over de 
jaarstukken 2017 wordt ter vergadering door wethouder Van Eijk beantwoord.

5.3 Beleidskalender. 

Geen vragen c.q. opmerkingen.

1

6. Kennisnemen van de lijsten van aan de raad gerichte brieven. 

Geen vragen c.q. opmerkingen.

4

7. Opvang asielzoekers van Hornekazerne. 

Voortaan zullen beide totaaloverzichten in grafiekvorm worden aangeleverd (TOEZEGGING).

3

8. Rondvraag. 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

3

RAADSVOORSTELLEN 0

9. Vaststellen 2e tussenrapportage. 

VOORSTEL
1. In te stemmen met de 2e tussenrapportage 2018, inclusief financiële bijstellingen (bijlage 1);
2. In te stemmen met de mutaties (bijstellen en afsluiten) kredieten (bijlage 2);
3. In te stemmen met de toelichtingen bouwgrondexploitatie/ grondbeleid. 
TOEZEGGINGEN
De raad schriftelijk informeren of het bedrag van € 25.000,- voor het Van Hornejaar een raming is, 
zoals in de tussenrapportage staat, of een bijstelling, zoals de portefeuillehouder aangeeft.
ADVIES COMMISSIE
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

3

10. Vaststellen begroting 2019. 

VOORSTEL
De begroting 2019 van de gemeente Weert vast te stellen.
TOEZEGGINGEN
• De vragen die schriftelijk zijn ingediend worden meegenomen in de schriftelijke beantwoording van 
alle begrotingsvragen door het college. 
• Personeelskosten: een totaaloverzicht aan de raad beschikbaar stellen van de structurele posten als 
opgenomen in de tussenrapportage (hoe zijn deze verwerkt in de begroting), het recente raadsbesluit 
over het budget voor de personele knelpunten, hoe het personeelsbudget zich de komende jaren 
ontwikkelt door de effecten van de bestuursrapportage in 2018 gecombineerd met het raadsvoorstel 
personele knelpunten (3,7 miljoen euro) en met de personeelszaken in de begroting voor 2019 en 
verder. 
• Prioriteit 44: samenstelling bedrag en welke functies het betreft schriftelijk toelichten. 
ADVIES COMMISSIE
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

6

11. Septembercirculaire 2018 Algemene uitkering/ Gemeentefonds en begrotingswijzigingen 2018 en 2019. 

VOORSTEL
1. Kennis te nemen van de Septembercirculaire 2018 Algemene uitkering/Gemeentefonds.
2. De mutaties op basis van de Septembercirculaire voor het jaar 2018 te verwerken in een 
begrotingswijziging voor het jaar 2018 en voor de jaren 2019 t/m 2022 in een begrotingswijziging voor 
het jaar 2019.
TOEZEGGINGEN
Geen.
ADVIES COMMISSIE
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

3

12. Functie medewerker griffie/commissiegriffier (initiatiefvoorstel werkgeverscommissie). 

VOORSTEL
1. De formatie en loonsom vast te stellen voor de functie van medewerker griffie/commissiegriffier.
2. De heer P.J.A. van Beerendonk per direct in deze functie te benoemen.
3. Het HR21-normprofiel voor deze functie na 1 jaar functioneren van de heer Van Beerendonk door de 
werkgeverscommissie vast te stellen.
TOEZEGGINGEN
Geen.

2
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Gemeente Weert Wilhelminasingel 101, 6001 GS Weert Postbus 950, 6000 AZ Weert

T: 14 0495 of (0495) 57 50 00 F: (0495) 54 15 54 gemeente@weert.nl

ADVIES COMMISSIE
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

13. Sluiting vergadering. 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.07 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

0

ONDERTEKENING 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering Middelen & Bestuur van 6 december 2018,

De commissiegriffier, De commissievoorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten H.J.W.M. van de Loo

0
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