
1

Madeleine Wolfs-Corten

Van: Madeleine Wolfs-Corten
Verzonden: maandag 21 november 2022 10:17
Aan: Conny Beenders-van Dooren
CC: Paul Otten
Onderwerp: RE: Vergadersystematiek

Dag Conny, 
 
In antwoord op jouw vragen het volgende: 

- De thema-avonden komen in die cyclus in plaats van de informatiebijeenkomsten. Ik verwacht niet dat dat betekent dat er geen aanvragen om extra 
informatiebijeenkomsten tussen deze reguliere informatie- of themabijeenkomsten door meer worden gedaan. Het is aan de agendacommissie om te beslissen of 
deze extra aanvragen ook daadwerkelijk worden gehonoreerd. De secretaris en ik gaan trouwens bekijken of we de beleidskalender zodanig kunnen gebruiken dat 
de raad (agendacommissie) vooraf kan aangeven over welke onderwerpen de raad geïnformeerd wil worden en bij welke onderwerpen dat niet nodig is. De regie 
komt dan dus veel meer bij de raad te liggen. 

- De afspraak dat presentaties in de cyclus vóór de commissievergadering worden gegeven proberen we in stand te laten. 
- Omdat de nieuwe systematiek meer vergadercycli bevat is de verwachting dat dit zal leiden tot vermindering van het aantal agendapunten per cyclus. Of dat ook 

betekent dat de vergaderingen korter worden zal moeten blijken.  
 
Groet, 
Madeleine Wolfs. 
 

Van: Conny Beenders <c.beenders@raadweert.nu>  
Verzonden: vrijdag 18 november 2022 13:00 
Aan: Griffie <G.Griffie@weert.nl> 
Onderwerp: Vergadersystematiek 
 
Beste griffie, 
Ik heb een paar vragen over de vergadersystematiek.  
Informatieavonden worden thema-avonden, 4 per jaar. 

 Wat betekent dit concreet? Geen informatieavonden meer tussendoor? Of komen deze 4 thema-avonden bovenop de 8 geplande informatie-avonden in 2023? 
 Wat betekent dit voor de afspraak dat een presentatie in de cyclus vóór de commissievergadering moet worden gegeven? 
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Dan de agenda's van de commissies. 

 In hoeverre is er iets te zeggen over de vermindering van het aantal agendapunten per commissie? 

Ik zie de antwoorden graag tegemoet. Deze vragen mogen in GO worden gezet. 
 
De vraag is in hoeverre de vergaderdruk voor de raadsleden toeneemt. Wat we niet uit het oog mogen verliezen is dat raadsleden veelal naast hun reguliere baan raadslid 
zijn. 
 
Met vriendelijke groet 
Conny Beenders-van Dooren 
 
Fractie DUS Weert 
c.beenders@raadweert.nu 
06-11920053 


