
-CONCEPT-
Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg

d.d. 6 mei 2015
 Aanwezig:
Voorzitter burgemeester Heijmans
Fractievoorzitters de heren Kusters (Weert Lokaal), Van Buuren (VVD) 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 heren Goubet (SP) en Stals (CDA)

1. Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heer Stals (CDA) 
heeft zich afgemeld; hij wordt vervangen door de heer Coolen (CDA).

2. Vaststellen verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 4 maart 2015.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus.
 Het in tweede termijn geen vragen meer aan de wethouder kunnen stellen wordt als 

lastig ervaren.
 Het camerabeeld tijdens schorsingen, waarop rondlopende mensen zijn te zien, is 

storend. 
 Het is niet de bedoeling om externen, zoals vrijwilligers, te schofferen bij presentaties. 

Kritiek dient te worden geuit richting college; dat is verantwoordelijk. 
 Het papierloos vergaderen is voor sommigen wennen.
 Als daaraan behoefte bestaat, is de griffier graag bereid om in fracties uitleg over het 

systeem van GO te komen geven.

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

Het overzicht wordt doorgesproken. Afgesproken wordt dat het binnen de fracties wordt 
besproken en de volgende keer nogmaals wordt geagendeerd. De griffier zal een lijstje 
met daarop de beïnvloedbare kostenposten van raad en griffie toezenden. 

5. Bespreken jaarverslag 2014 en vooruitblik 2015 van de Rekenkamer Weert.
De terugblik is akkoord. De vooruitblik 2015 wordt nogmaals geagendeerd voor het volgende 
FVO. 

6. Rondvraag en sluiting.
 De informatiebijeenkomsten worden voortaan in de raadzaal gehouden. Deze zijn 

beter geschikt voor het houden van presentaties voor grote groepen. 
 WeertFM zal regelmatig vergaderingen van raadscommissies bezoeken en 

commissieleden interviewen t.b.v. een nieuw maandelijks informatief 
radioprogramma.

 De Raad van Avontuur wordt geëvalueerd. Geconstateerd wordt dat het inhoudelijk 
een zwakke bijeenkomst was, maar het was wel goed voor de teambuilding. 

 De voorzitter licht de procedure Kiezen met Visie toe: 

11 mei: raadsbijeenkomst voor technische uitleg over de financiële positie (BIG 
TIRE) door BMC. Doel: nog geen meningsvormende discussie, maar gelegenheid 
tot het stellen van verhelderende vragen. Na deze avond kunnen het document 
Kiezen met Visie en de daarbij behorende formats bij de griffie worden opgehaald 



door de raadsleden. Er geldt een embargo tot woensdagavond 20 mei a.s. 
Dan worden de stukken openbaar gemaakt. Gaat men niet akkoord met het 
embargo, dan worden de stukken niet beschikbaar gesteld. 

20 mei: openbare bijeenkomst met presentatie door het college aan de raad over 
de visie en de belangrijkste keuzes. Ook de pers wordt hiervoor uitgenodigd. De 
stukken worden openbaar. 

8 en 11 juni: ambtelijke toelichting aan de raad op thema’s keuzecatalogus. 

15, 16 en 17 juni: behandeling documenten in bijeenkomsten commissies. Nog 
geen meningsvormende discussie, maar gelegenheid tot het stellen van 
verhelderende vragen.

1 juli: vanaf 13.00 uur raadsvergadering voorjaarsnota.

2 juli middag of 6 juli avond: evt. voortzetting raadsvergadering. Welke datum 
wordt gekozen voor de uitloop wordt in het volgende FVO bepaald. 

Vanuit het college komt nog een voorstel m.b.t. de invulling van de avonden 
(opzet en inhoud).

  De secretaris deelt mede, dat de directeur van de sector Ruimte, mevrouw
Meertens, is benoemd tot gemeentesecretaris van Laarbeek. 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 


