
 

 

 

 

 

 
 

-CONCEPT- 

Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg 

d.d. 9 september 2015 
 Aanwezig:  

Voorzitter burgemeester Heijmans 

Fractievoorzitters de heren Kusters (Weert Lokaal), Peterse (SP, vervangt 

de heer Goubet) en Stals (CDA), alsmede de dames  

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

en van Eijk (VVD, vervangt de heer van Buuren) 

Plv. Griffier de heer Otten  

Secretaris de heer Knaapen 

 

Afwezig: 

Fractievoorzitters de heer van Buuren (VVD) en de heer Goubet (SP) 

Griffier mevrouw Wolfs 

 

 

1. Opening en mededelingen. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

 

2. Mededelingen. 

• De heer Verheggen vervangt de voorzitter op 15 november a.s. bij een 

bijeenkomst in Weert waarbij verkeersslachtoffers worden herdacht. 

• De voorzitter geeft aan voorzichtig  positief te zijn over de verkoop van zijn 

woning. 

• Mevrouw Beenders geeft aan gekozen te hebben voor het per 

activiteit/vergadering huren van een ruimte in het oude stadhuis. 

• Indien de raadsvergadering op 28 oktober a.s. niet verzet kan worden naar een 

andere datum zal de heer Sijben deze voorzitten. 

• De voorzitter informeert de aanwezigen over het verzoek van het COA tot het 

huisvesten van asielzoekers in de Van Hornekazerne en het verdere traject 

(informatiebijeenkomst, raadsvergadering). De raad zal om steun voor de 

besluitvorming van het College worden verzocht. 

• De overeenkomst met het notuleringsbureau is opgezegd. Aangezien de 

opzegtermijn 12 maanden bedraagt, zal het maken van notulen nog enige tijd 

doorgaan. 

• Mevrouw Kadra en de voorzitter geven de stand van zaken aan van hun aangiften 

i.v.m. bedreiging. 

• Mevrouw Kadra geeft aan op 3 oktober a.s. door een zusterpartij van de PvdA 

uitgenodigd te zijn voor een congres in Marokko (als lid van de PvdA en niet als 

raadslid, daarom is er geen toestemming van de raad nodig). 

 

3. Vaststellen concept-verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 10 juni 2015 

(bijlage). 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

4. Vaststellen concept-verslag besloten bijeenkomst FVO d.d. 27 januari 2015 

(ter inzage). 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

5. Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus.  

De laatste cyclus is goed verlopen, ook het proces m.b.t. Kiezen met visie. 

 

 



 

  

6. Commissieleden niet-raadsleden: mogelijkheden voor inbreng raad? 

(geagendeerd op verzoek van de heer G. van Buuren). 

Aangezien de heer van Buuren niet aanwezig is wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de 

volgende vergadering. 

 

7. Bespreken concept-initiatiefvoorstel bezuiniging 51.583 euro in 2016 op 

raadsbudget en structurele bezuiniging op raadsbudget vanaf 2017 (bijlage). 

Het voorstel is akkoord. De vraag is wel nog een lijstje te verstrekken van het oorspronkelijk 

beschikbare bedrag en wat overblijft na bezuiniging. 

 

8. Rondvraag en sluiting. 

De heer Kusters geeft aan dat bij het Schuttersfeest in Leuken opviel dat niemand van het 

College aanwezig was. 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.  


