
 

 

 

 

 

 
 

-CONCEPT- 

Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg 

d.d. 4 november 2015 
 Aanwezig:  

Voorzitter burgemeester Heijmans 
Fractievoorzitters de heren Kusters (Weert Lokaal), Stals (CDA), Van 

Buuren (VVD) en Goubet (SP) en de dames Stokbroeks 
(D66) en Kadra (PvdA) 

Griffier mevrouw Wolfs-Corten 
Secretaris  de heer Knaapen 
 

Afwezig: 

Fractievoorzitter mevrouw Beenders (DUS Weert)  
 

 

1. Opening en mededelingen. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Mw. Beenders heeft 
zich afgemeld. 
 
2. Mededelingen. 

Geen. 

 

3. Vaststellen concept-verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 7 oktober 2015. 

Derde bullit bij punt 2 wordt verwijderd. Het verslag wordt voor het overige ongewijzigd 
vastgesteld.  
N.a.v. het verslag: 

• Punt 6 (draaiboek begrotingsbehandeling): afgesproken wordt dat technische vragen in 
principe tot 6 november einde van de dag kunnen worden ingediend. 

• Punt 9 (vergaderstructuur): de wens om meer tijd tussen het informeren van de raad 
over een onderwerp in een informatiebijeenkomst en het behandelen van het voorstel 
in commissie en raad te laten, wordt betrokken bij de beleidskalender. Hiermee wordt 
in onderling overleg de planning eerder in het proces gepland.  

• Punt 9 (vergaderstructuur): in 2014 is er 1x uitloop van een raadsvergadering geweest 
en in 2015 2x. 

• Punt 11 (rondvraag): de reis van mw. Kadra naar Marokko gaat niet door. 
 

4. Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus.  

Het CDA merkt op dat het voorstel om subsidie te verlenen aan topvolleybal precedentwerking 
heeft. Het was afgezien daarvan een goede raadsvergadering.  
De fracties zijn het erover eens dat de discussie over de parkeertarieven erg in details is 
doorgeschoten. De wethouder veroorzaakte chaos door niet zijn voorstel te verdedigen, maar 
de commissie voor te stellen in een matrix de gewenste wijzigingen aan te geven. De raad is 
niet op de stoel van het college gaan zitten, maar is daar door het college op gezet.   
 
5. Bespreken alternatief vergaderschema 2016. 

CDA en SP stellen optie 1 voor. In deze variant vervallen 2 reguliere vergadercycli en worden in 
de cycli van de voorjaarsnota en de begroting voortaan structureel informatiebijeenkomsten en 
commissievergaderingen gepland. In laatstgenoemde cycli kunnen ook spoedeisende reguliere 
onderwerpen aan de orde komen. Verder zijn de informatiebijeenkomsten en de vergaderingen 
van de commissies BV-IW en Ruimte voortaan vast op dinsdag en woensdag.  
Het FVO stemt met deze voorstellen in (D66 is tegen het verplaatsen van de 
commissievergaderingen naar de dinsdag en de woensdag). 
 
 
 



 

  

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

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

De VVD vindt het niet zinvol om commissieleden te hanteren als zij niet de mogelijkheid 
hebben om ook in de raad voorstellen te behandelen. Commissieleden doen heel goed 
werk in commissies, maar moeten vervolgens alles vóór de raad overdragen aan een 
raadslid.  
In raadsvergaderingen bestaat de mogelijkheid dat de raad besluit dat derden aan de 
beraadslagingen mogen deelnemen (RvO). Het FVO vindt het niet wenselijk deze 
constructie voor commissieleden toe te passen. Commissieleden bereiden onderwerpen 
voor en dragen deze daarna over aan raadsleden. Zij kunnen ook aanwezig zijn tijdens 
raadsvergaderingen op de publieke tribune; het raadslid dat een onderwerp daar 
behandelt, kan dan altijd nog even overleggen met het commissielid. 
 
7. Voorstel Weert Lokaal om een waterpunt in het IJzeren Man-gebied te 

bekostigen uit partijkassen. 

Weert Lokaal zal dit onderwerp in de rondvraag van de commissie Ruimte op 17 november aan 
de orde stellen. 
 

8. Rondvraag en sluiting. 

• Weert Lokaal vraagt naar de stand van zaken UWV-gebouw PvL. De voorzitter 
antwoordt dat het college een bidbook naar de provincie stuurt om er het archeologisch 
depot te vestigen. 

• De VVD heeft een voorzet voor een initiatiefvoorstel inzake statushouders langs de 
fractievoorzitters gestuurd. Bij nader inzien wordt dit als motie vreemd aan de orde van 
de dag ingediend voor de raad van 25 november a.s. 

• De VVD meldt dat de stichting Rondom de Kazerne zich voordoet als wijkraad. Dit wordt 
al ambtelijk onderzocht.  

• De VVD vraagt of de onlangs verschenen informatiegids over Weert een initiatief is van 
de gemeente. Dat is niet het geval, het is een particulier initiatief. 

• De voorzitter geeft aan dat het college binnenkort de vrijwilligers van het AZC gaat 
bezoeken. De taskforce gaat ook meer inzetten op de vrijwilligers. 

• De voorzitter meldt dat er dit jaar al 4 kijkers naar zijn woning zijn komen kijken. 
 
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.  


