
-CONCEPT-
Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg

d.d. 10 juni 2015
 Aanwezig:
Voorzitter burgemeester Heijmans
Fractievoorzitters de heren Kusters (Weert Lokaal), Van Buuren (VVD), 

Goubet (SP) en Coolen (CDA; plv. fractievoorzitter), 
alsmede de dames  Stokbroeks (D66), Kadra (PvdA) en 
Beenders (DUS Weert) 

Griffier mevrouw Wolfs 
Secretaris de heer Knaapen

Afwezig:
Fractievoorzitters de heer Stals (CDA)

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

2. Vaststellen verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 6 mei 2015.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus.
Mw. Beenders vond de opmerking van de raadsvoorzitter niet terecht dat zij haar vragen 
aan de wethouder in de commissie had moeten stellen, omdat het vragen betrof over 
schriftelijke antwoorden die zij pas na de commissievergadering heeft ontvangen. De 
voorzitter antwoordt dat hij reageerde in het licht van het karakter van een motie. Het 
instrument motie wordt uitgehold als je er zaken mee aan de orde stelt, die ook op een 
andere manier aangepakt kunnen worden. 

De griffier merkt op dat als een fractie een motie indient en de wethouder naar aanleiding 
daarvan een toezegging doet, de fractie de motie vervolgens beter kan intrekken. De 
toezegging is dan binnen. Wordt de motie in stemming gebracht en verkrijgt deze geen 
meerderheid, dan heeft de fractie niets bereikt. Tot het moment van besluitvorming kan 
een motie worden ingetrokken. 

De voorzitter adviseert bij de raadsbehandeling van de keuzecatalogus vooral moties in te 
dienen en geen amendementen. Op die manier heeft het college voldoende ruimte om 
e.e.a. uit te werken in de begroting. Daar kunnen vervolgens amendementen op worden 
ingediend. 

4. Vaststellen procedure behandeling keuzecatalogus. 
Het draaiboek is akkoord. Indien de vergadering niet afgerond kan worden, wordt deze 
voortgezet op 2 juli om 19.30 uur. 

Het FVO wijst het initiatief van de werkgroep brainstormsessie burgerparticipatie om 
voorafgaand aan 1 juli een informele bijeenkomst te houden waarin de fracties met elkaar 
een eerste verkenning doen naar de standpunten van de partijen inzake de 
Keuzecatalogus af. 

5. Bespreken overzicht griffier over keuzes bezuiniging 51.583 euro vanaf 2015 
op raadsbudget.

De raad heeft bij de besluitvorming over de begroting 2015 ermee ingestemd dat de 
lagere uitkering uit het gemeentefonds i.v.m. de dualiseringscorrectie ten laste van het 
raadsbudget wordt gebracht. De SP is akkoord met het voorstel over de wijze van invulling 
van deze bezuiniging. De andere fracties stemmen er niet of slechts deels mee in. 



Afgesproken wordt dat een raadsvoorstel dienaangaande (initiatiefvoorstel FVO) wordt 
besproken in de commissie BV-IW van 22 juni en de raad van 8 juli. 

6. Bespreken jaarverslag 2014 en vooruitblik 2015 van de Rekenkamer Weert. 
De stukken van de rekenkamer worden geagendeerd bij de raadsbehandeling van 8 juli over het 
invullen van de bezuiniging van 51000 euro. De brief van de rekenkamer van 20 mei wordt 
daarbij eveneens betrokken.

7. Bespreken initiatiefvoorstel inzake het verlenen van ontslag aan een lid van 
de Rekenkamer Weert.

Het voorstel is akkoord.

8. Rondvraag en sluiting.
Er wordt gesproken over het terugtreden van het lid van de rekenkamer in verband met 
het aanvaarden van een functie bij de gemeente. Het FVO stemt ermee in dat de vacature 
vooralsnog niet wordt ingevuld, gelet op de in het kader van Kiezen met Visie nog te 
voeren discussie over de wijze van invulling van de rekenkamer of rekenkamerfunctie. 

Dhr. Coolen vraagt of de brief van de schutterij al is beantwoord door het college. Het 
college heeft de brief behandeld, maar de antwoordbrief is nog niet beschikbaar gekomen 
om in GO te zetten. 

Dhr. Van Buuren wil een volgende keer spreken over het nut van commissieleden-niet-
raadsleden. Deze doen in de commissies uitstekend werk, maar de fractie mist vervolgens 
hun inbreng in de raadsvergadering. 

Er wordt gesproken over het feit dat er fractieondersteuners aanwezig waren tijdens de 
besloten bijeenkomst van 8 juni jl.

De voorzitter is op 28 oktober verhinderd om de raadsvergadering voor te zitten. Dhr. 
Sijben zal worden verzocht dit te doen.

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 


