
Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg
d.d. 5 oktober 2016

Aanwezig:
Voorzitter burgemeester Heijmans
Fractievoorzitters de heren Van Buuren (VVD), Goubet (SP), Van den Heuvel 

(Weert Lokaal), Zincken (Juist495) en de dames Kadra 
(PvdA), Beenders-Van Dooren (DUS Weert) en Stokbroeks 
(D66) 

Plaatsvervangend 
fractievoorzitter

de heer Sijben (CDA)

Toehoorder mevrouw Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal)
Griffier mevrouw Wolfs-Corten
Secretaris de heer Knaapen

Afwezig:
Fractievoorzitter de heer Stals (CDA)

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en vermeldt de berichten 
van verhindering. 

2. Mededelingen.
De voorzitter licht de systematiek van de opvang van alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen (AMV’s) toe. In de informatiebijeenkomst van 11 oktober zal hierop worden 
teruggekomen. In het AZC wordt nu onderwijs geboden aan kinderen tot 21 jaar i.p.v. 18 
jaar zoals voorheen. 

3. Vaststellen concept-verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 7 september 
2016.

Het verslag wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld. 

4. Evaluatie commissie- en raadscycli juli en september. 
Er wordt gesproken over de lengte van de raadsvergadering van september, het aantal 
schorsingen en het handhaven van het RvO. Het FVO concludeert dat het geen goede 
vergadering was. De volgende keer moet het beter verlopen.

5. Vaststellen draaiboek behandeling begroting 2017 op 2 november 2016.
De portefeuillehouders zullen hun visie geven op tijdig ingediende algemene beschouwingen. 
Mw. Kadra geeft aan er consequenties aan te zullen verbinden als dat toch weer niet gebeurt. 
Het draaiboek is akkoord.

6. Vaststellen vergadercyclus 2017.
Het vergaderschema wordt vastgesteld.

7. Bespreken memo griffier over opleiding voor plaatsvervangend griffier.
Het FVO stemt in met het voorstel om de plaatsvervangend griffier een opleiding te laten 
volgen bij de bestuursacademie. De budgetoverschrijding zal door de griffier worden verwerkt in 
de 3e financiële rapportage.

8. Bespreken opzet nieuwjaarsbijeenkomst.
De voorzitter deelt mede dat het voornemen bestaat om op 6 januari van 16.30 uur tot 
18.00 uur een nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren. Alle fractievoorzitters zijn van 
mening dat er weer iets georganiseerd moet worden, op een laagdrempelige manier. Dhr. 
Goubet en mw. Beenders vinden het een leuk idee als het college met een stand op de 
markt gaat staan. Dhr. Zincken stelt voor aan te sluiten bij andere initiatieven. De heren 
Sijben en Van Buuren zien het liefste een bijeenkomst in het stadhuis. Dhr. Van Buuren 
biedt aan mee te denken over de invulling. 



Op 9 januari vindt er weer een nieuwjaarsontbijt plaats, dit maal in combinatie met de 
start van WinD. De raadsleden worden hiervoor uitgenodigd. 

9. Bespreken voorzitterschap raadscommissie BV-IW.
Het CDA zal geen nieuwe voorzitter voordragen. Het FVO stemt ermee in dat mw. Jacobs-
Verstappen tot voorzitter wordt benoemd. De burgemeester doet een beroep op het CDA voor 
het leveren van een plaatsvervangend voorzitter. Dhr. Sijben geeft dit door aan de fractie. NOOT: 
ook de plaatsvervangend commissievoorzitter wordt door de raad benoemd.

10. Rondvraag en sluiting.
 Dhr. Sijben vraagt wanneer de resultaten van de enquête over GO en iPads aan de 

raad kenbaar wordt gemaakt. ANTWOORD: in het najaar wordt een bijeenkomst 
georganiseerd.

 Dhr. Van Buuren roept op om voorzichtig te zijn met uitingen op social media. 
 Dhr. Van den Heuvel vraagt of de uitnodiging van het Munttheater voor een 

rondleiding en bijwonen voorstelling op grond van het integriteitsbeleid is 
toegestaan. De griffier antwoordt dat het op grond van de huidige gedragscode is 
toegestaan. De grens van 50 euro geldt alleen voor geschenken. Voor 
voorstellingen geldt geen bedrag. Maar als men zich er niet prettig bij voelt, kan 
men er beter voor kiezen het kaartje gewoon te betalen.  

 De voorzitter geeft aan dat het schietincident in Weert tijdens het kermisweekeinde een 
grote impact heeft op de betrokken agenten. Hij is van mening dat zijn professioneel en 
juist hebben gehandeld, maar zij worden door het OM voorlopig als verdachten 
aangemerkt. De evaluatie van de kermis, inclusief crowd-management en 
cameratoezicht volgt binnenkort. Vanwege genoemd schietincident is er een 
buitenproportioneel beroep op de ambtelijke organisatie gedaan moeten worden. Dat is 
uitstekend opgepakt door de organisatie. 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 


