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Vergadering
Vergadering van Raadscommissie Middelen en Bestuur
Datum: 20-06-2019 19:30 uur

Raadzaal (Audio)
CONCEPT-ADVIESLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE
MIDDELEN & BESTUUR D.D. 20-06-2019

AANWEZIGEN

0

0

Voorzitter: H.J.W.M. van de Loo (voorzitter)
Commissiegriffier: M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier)
Aanwezig de leden:
I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), J.W.J. Goubet (FGD), T.J.J.
van Gemert (VVD), J. Heesakkers (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA),
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), P.C.I. van der Vegt (D66), P.H.H. Weekers (DUS Weert), J.H. Wiezer
(VVD).
Aanwezig de portefeuillehouders:
A.A.M.M. Heijmans, T.E.C. Geelen, W.P.J. van Eijk, P.P.H. Sterk.
Ambtelijke ondersteuning: M. Andringa.
ALGEMENE AGENDAPUNTEN

Voorzitter: H. van de Loo
Griffier: M. Wolfs-Corten
1.
Opening.
Advies uitbrengen aan de raad

0

0

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De voorzitter vermeldt de berichten
van verhindering van de raadsleden H. Duijsters (FGD), J. Weekers (CDA), R. van Dooren (DUS
Weert) en H. Stals (CDA). Raadslid T. van Gemert komt iets later.
2.

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

0

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.
3.

Vaststellen agenda.

1

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
4.

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Middelen & Bestuur d.d. 16 mei 2019.

1

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
5.

Ter kennisname:

0

5.1

Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 29 mei 2019 en 5 juni 2019.

2

Geen vragen c.q. opmerkingen.
5.2

Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

1
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Motie 10% norm externe inhuur: n.a.v. een vraag van het CDA wordt toegezegd dat er vóór de
begrotingsbehandeling een voorstel aan de raad zal worden voorgelegd over de externe inhuur
(TOEZEGGING).
5.3

Beleidskalender.

1

Geen vragen c.q. opmerkingen.
6.

Kennis nemen van de lijsten van aan de raad gerichte brieven.

4

Geen vragen c.q. opmerkingen.
7.

Opvang asielzoekers van Hornekazerne.

3

De diagrammen van de meldingen 2015-2019 zijn deze keer niet bijgewerkt.
Geen vragen c.q. opmerkingen.
8.

Rondvraag.

1

Wethouder Van Eijk beantwoordt ter vergadering de volgende vragen:
- DUS Weert: wanneer wordt de raad geïnformeerd over de handleiding bijzondere wetten?
- CDA: wordt het horeca- en evenementenbeleid ook herijkt?

9.

RAADSVOORSTELLEN

0

Vaststellen van de jaarstukken 2018.

4

VOORSTEL
1. In te stemmen met de resultaatbestemming 2018;
2. Vaststelling van de Jaarstukken 2018.
Mw. Andringa licht toe dat de accountant heeft laten weten dat er een correctie van € 110.000,- moet
worden doorgevoerd. De jaarrekening zal worden aangepast, waarna de accountantsverklaring wordt
afgegeven. De raad ontvangt na de collegevergadering van 25 juni a.s. een nieuwe digitale versie van
de jaarrekening en een aangepast raadsvoorstel.
TOEZEGGINGEN
Geen.
ADVIES COMMISSIE
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
10.

Jaarrekening 2018 en ontwerpbegroting 2020 van ICT NML.

4

Bij dit agendapunt vindt een presentatie plaats door de heer Richan Postmus (manager) en de heer
Rob Vernhout (controler); teamleider Joost Poulissen is ook aanwezig).
VOORSTEL
1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 ICTNML, de jaarrekening 2018 en het toevoegen
van het resultaat uit de jaarrekening 2018 aan de algemene reserve ICT NML.
2. Geen zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2020, de jaarrekening
2018 en de toevoeging van het resultaat uit de jaarrekening 2018
aan de algemene reserve ICT NML.
TOEZEGGINGEN
De raad wordt schriftelijk geïnformeerd over de veiligheid van de gmail-accounts van de raadsleden.
ADVIES COMMISSIE
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
11.

Waarderen woningen op basis van gebruikersoppervlakte.

4

VOORSTEL
1. In te stemmen met de uitvoering van het project Waarderen op basis gebruikersoppervlakte door
BsGW;
2. De kosten hiervan ad € 168.500 ten laste van het begrotingsresultaat 2019 te brengen;
TOEZEGGINGEN
Geen.
ADVIES COMMISSIE
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
12.

Sluiting vergadering.

0

De voorzitter bedankt de heer Scholten, die de gemeente Weert gaat verlaten en dus stopt als raadslid,
voor zijn inzet voor de commissie Middelen & Bestuur en voor de auditcommissie.
De voorzitter sluit om 20.25 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.
ONDERTEKENING

0

Aldus vastgesteld in de commissievergadering Middelen & Bestuur van 12 september 2019,
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De commissiegriffier, De commissievoorzitter,

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

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
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