
 

 

 

 

 

 
 

-CONCEPT- 

Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg 

d.d. 4 maart 2015 
 Aanwezig:  

Voorzitter burgemeester Heijmans 
Fractievoorzitters de heren Kusters (Weert Lokaal), Van Buuren (VVD), 

Goubet (SP), Stals (CDA), alsmede de dames  
Stokbroeks (D66), Kadra (PvdA) en Beenders (fractie 
Beenders)  

Griffier mevrouw Wolfs  
Secretaris de heer Knaapen 
 

 

1. Opening en mededelingen. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij is op 8 april 
verhinderd. Het voorzitterschap zal die avond door één van de fractievoorzitters worden 
waargenomen. 
 
2. Vaststellen verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 27 januari 2015. 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus. 

Gezamenlijk wordt geconstateerd dat niemand op 25 februari jl. de intentie had om iemand of 
het stadsbestuur in een kwaad daglicht te stellen. Er was wel sprake van verschillende 
invalshoeken.  
 
4. Varianten inrichting raadzaal. 

Er wordt alleen gezorgd voor een minder hoog spreekgestoelte. Verder wordt er niet verbouwd 
in de raadzaal. De griffier zal nagaan of presentaties op de iPads kunnen worden gezet. Het TV-
scherm, dat nu in het midden van de zaal staat, kan dan gebruikt worden om het publiek te 
laten meekijken. Noot: in de raadsvergadering worden geen presentaties gehouden. We gaan bezien hoe 

moties en amendementen via de iPads en op de schermen beschikbaar kunnen worden gesteld. 

 
5. Bespreken memo griffier over input keuzecatalogus m.b.t. budgetten raad en 

griffie. 

De griffier licht de bezuiniging van 51.000 euro toe. Afgesproken wordt dat zij deze met 
een toelichting op de verschillende posten naar alle raadsleden zendt. In het volgende 
FVO wordt dan besproken welke budgetten van de raad voor wat betreft het FVO prioriteit 
hebben en gehandhaafd dienen te blijven en welke niet. De raad beslist. 

  

6. Rondvraag en sluiting. 
Mevrouw Beenders zal naast de heer Vossen plaatsnemen in de raadzaal.  
De griffier deelt mede dat in overleg met GemeenteOplossingen bewerkstelligd is kunnen 
worden dat de vergaderingen van de raadscommissies live audio gestreamd kunnen 
worden zonder meerkosten.  
 
 
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.  


