
 

 

 

 

 

 
 

Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg 
d.d. 7 oktober 2015 

 Aanwezig:  

Voorzitter burgemeester Heijmans 

Fractievoorzitters de heren Kusters (Weert Lokaal), Stals (CDA) en Peterse  

(SP; ter vervanging van de heer Goubet) en de dames 

Stokbroeks (D66), Kadra (PvdA), Beenders (DUS Weert) 

en van Eijk (VVD; ter vervanging van de heer van 

Buuren)  

Griffier mevrouw Wolfs-Corten 

 
Afwezig: 
Fractievoorzitter de heren van Buuren (VVD) en Goubet (SP) 

Secretaris de heer Knaapen 

 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

 

2. Mededelingen. 
• Op 8 oktober is er weer een bewonersavond over het AZC. De rapportage volgt. 

Er is weinig overlast; e.e.a. verloopt soepel. Mw. Goudberg wordt de 

locatiemanager. Het onderwijs aan de kinderen krijgt vorm, deels in het AZC zelf, 

deels op de scholen in Weert. 

• Het raadsbesluit over de APV is naar de politie gestuurd om te controleren of het 

zo kan. 

 

3. Vaststellen concept-verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 9 september 2015. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 
4. Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus.  
Raadsvergadering op 1 en 5 oktober:  

Mw. Beenders en dhr. Peterse vinden de schorsingen te lang duren. Dat maakt de 

raadsvergadering niet aantrekkelijk om naar te kijken. Mw. Stokbroeks geeft aan dat haar 

fractie de reactie op het spreekrecht van dhr. Stein wat ver vond gaan gelet op het feit dat dhr. 

Lenaers alle tijd kreeg. Ook vielen de T-shirts van de SP-raadsleden op. Eerder is afgesproken 

om in de raadsvergadering geen uiterlijke politieke kenmerken ten toon te spreiden. Dhr. 

Peterse en mw. Kadra merken op dat de sfeer op maandagavond nogal geladen was. De griffier 

merkt op dat er steeds vaker om schorsing wordt gevraagd bij complexe agendapunten. Er 

worden dan nog kort enkele vragen aan de wethouder gesteld, waarna wordt geschorst en men 

terugkomt met een oplossing. Hoe de partijen denken over het onderwerp is dan volstrekt 

onduidelijk. Men bekent geen kleur. Dat is niet goed voor de democratie. De burgemeester 

geeft aan dat de vergadering op maandag rommelig was, daar hebben raadsleden ook last van. 

Het bevreemde de burgemeester dat D66 een motie indiende om het agendapunt 

archiefbewaarplaats van de agenda af te halen, terwijl de agenda al was vastgesteld. Mw. 

Stokbroeks licht de bedoeling van de motie nog eens toe.  

 

5. Verplaatsen raadsvergadering van 28 oktober naar 3 november? 
Er zijn slechts enkele reacties ontvangen op het voorstel om de raadsvergadering van 28 

oktober vanwege de herfstvakantie te verplaatsen naar 3 november. Er wordt besloten de 

raadsvergadering te verplaatsen. 

 

6. Bespreken draaiboek begrotingsbehandeling. 
• De besloten ambtelijk-technische bijeenkomst van 2 november is toegankelijk voor 

fractie-ondersteuners. 



 

  

• Als de fracties de politieke visie op tijd aanleveren, zal het college daarop reageren. Dat 

geldt ook voor politiek-bestuurlijke vragen die in de beschouwingen worden gesteld.  

• Na de extra commissievergadering van 5 november worden er geen technische vragen 

meer gesteld.  

• Moties en amendementen worden tijdig aangeleverd. Dat geldt zeker als er nog veel 

uitzoekwerk moet worden verricht.  

 

7. Commissieleden-niet-raadsleden: mogelijkheden voor inbreng in raad? 
(geagendeerd op verzoek van de heer G. van Buuren). 

Vanwege de afwezigheid van dhr. Van Buuren wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de 

volgende bijeenkomst. 

 

8. Bespreken concept-initiatiefvoorstel FVO “Vaststellen Verordening 
rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Weert 2015”. 

De griffier geeft aan dat een recente uitspraak van de Hoge Raad over de fiscale aspecten 

rondom iPads nog in de toelichting moet worden verwerkt. Er wordt ingestemd met het in 

procedure brengen van het initiatiefvoorstel. 

 

9. Bespreken resultaten enquête vergaderstructuur. 
Er wordt gediscussieerd over het Nijmeegse model, spreektijd, het invoegen van de begrotings- 

en voorjaarsnotabehandeling in plaats van een reguliere cyclus. 

 

Afgesproken wordt dat de griffier een initiatiefvoorstel maakt voor de raad van 3 november 

waarin wordt voorgesteld kennis te nemen van de resultaten van de evaluatie en te besluiten 

voorlopig de huidige vergaderstructuur te blijven toepassen met in acht name van de volgende 

kleine aanpassingen: 

• De rondvraag wordt aan het begin van de vergadering na de algemene agendapunten 

geagendeerd. 

• Aan de raadsagenda wordt een rondvraag toegevoegd voor actuele en urgente vragen; 

deze wordt achteraan op de agenda gezet. 

• Er wordt geen spreektijd ingevoerd. 

• De commissie-agenda’s worden voortaan ingedeeld naar de taakvelden van de 

raadscommissies uit de vorige periode (AZ-WZ en EZ-RO). 

 

Overige afspraken: 

• De heren Stals en Peterse bekijken met de griffier of de begrotings- en 

voorjaarsnotabehandeling in plaats van een reguliere cyclus kunnen worden ingepast. 

• De griffier gaat na hoe vaak een raadsvergadering een uitloop-avond heeft gehad. 

• De griffier bespreekt met de secretaris om meer tijd tussen de behandeling van een A-

stuk in een informatiebijeenkomst en de behandeling daarvan in commissie en raad te 

laten zitten. Op die manier kunnen de resultaten van de informatiebijeenkomst nog in 

het voorstel worden meegenomen. 

 

10. Vaststellen vergaderschema 2016. 
Het vergaderschema 2016 wordt als concept vastgesteld. Het kan altijd nog worden 

aangepast als daar aanleiding toe is.  

 

11. Rondvraag en sluiting. 
• De voorzitter stelt voor om in 2016 het Europees parlement te bezoeken bij wijze van 

werkbezoek van de raad. We zijn daartoe uitgenodigd door dhr. Lenaers (CDA 

Europarlementariër). Het FVO stemt hiermee in.  

• Mw. Kadra meldt dat haar bezoek aan Marokko een maand is uitgesteld. 

• De griffier geeft aan dat n.a.v. de vestiging van het AZC alle contactgegevens van de 

raadsleden van de website zijn verwijderd. Het FVO geeft aan dat deze moeten worden 

teruggeplaatst, tenzij raadsleden dat expliciet niet willen. 

• Het FVO stemt in met deelname aan de workshop “Grip op regionale samenwerking”, 

die vanuit het ministerie van BZK en de Vereniging van Griffiers wordt aangeboden aan 

gemeenten die regionaal samenwerken. Momenteel inventariseren de griffiers van de 7 

Midden-Limburgse gemeenten de belangstelling in hun raad.  

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.  


