
 

 

 

 

 

 
 

Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg 

d.d. 24 november 2015 
 Aanwezig:  

Voorzitter burgemeester Heijmans 

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

Buuren (VVD) en Goubet (SP) en de dames Beenders 

(DUS Weert), Stokbroeks (D66) en Kadra (PvdA) 

Griffier mevrouw Wolfs-Corten 

Secretaris  de heer Knaapen 

 

 

 

1. Opening en mededelingen. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

 

2. Mededelingen. 

• China: de voorzitter meldt dat vandaag de intentieovereenkomst is getekend en 

hij volgende week voor 5 dagen naar China gaat om de handelsdelegatie voor te 

bereiden. 

• AZC: de voorzitter licht de stand van zaken toe. 

• In de raadsvergadering van morgenavond zullen de raadsleden Yücel, Zaaboul en 

Kadra een toespraak houden n.a.v. de aanslagen in Parijs. Dit zal bij de 

mededelingen gebeuren. 

 

3. Vaststellen concept-verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 4 november 2015. 

• Op verzoek van dhr. Stals wordt bij punt 4 een andere formulering gebruikt: 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.  

 

4. Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus.  

PvdA: 

• Er zijn nog veel vragen ingediend na datum en tijdstip die daarvoor in principe waren 

afgesproken. Dit heeft tot een hoge belasting van de ambtelijke organisatie geleid. 

• De kritiek van dhr. Van Buuren op de discussie tussen mw. Kadra en mw. Beenders is 

als niet prettig ervaren. 

 

CDA, PvdA en Weert Lokaal: 

• Het college reageerde niet op de algemene beschouwingen, terwijl dat wel was 

afgesproken. Afgesproken wordt dat hieraan in 2016 meer aandacht wordt besteed 

door het college. 

 

CDA: 

• De raadsvoorzitter gebruikte enkele malen het woord “wij” om het college aan te 

duiden. Voor de luisteraar is dan niet meer duidelijk dat de burgemeester op dat 

moment de raadsvoorzitter is. 

• De aankondiging door de raadsvoorzitter van hetgeen een wethouder nog ging zeggen 

werd als bijzonder ervaren. 

De voorzitter geeft aan dat hij soms als raadsvoorzitter en soms als portefeuillehouder aan het 

woord is. 

 

D66 en DUS Weert: 

• Vragen zich af of de algemene beschouwingen op deze manier moeten blijven worden 

gehouden. 

 

Allen vonden het goed om de vergadering op 12 november af te ronden. 



 

  

 

5. Gesprek met voorzitter Rekenkamer, de heer Van Drunen.  

Dit gesprek vindt geen doorgang. Bekeken wordt of het op 6 januari 2016 kan plaatsvinden. 

Dhr. Van Drunen zal daarvoor een schriftelijk stuk aanleveren met zijn gespreksonderwerpen. 

 

6. Rondvraag en sluiting. 

• Mw. Beenders vraagt of het niet mogelijk is tijdens schorsingen in de raadsvergadering 

de tijd in de uitzending op te vullen door bv. stagiaires of iemand van communicatie 

een beschouwing op de vergadering te laten geven. Dit zal worden bezien. 

• N.a.v. een opmerking van mw. Beenders wordt gesproken over het ornament aan de 

Tromplaan. 

• Dhr. Van Buuren is van mening dat commissievergaderingen niet in de B&W-kamer 

moeten worden gehouden. 

• Besloten wordt dat de kerstborrel op 17 december na de voortzetting van de raad 

plaatsvindt. 

• Op verzoek van het college wordt het vergaderschema 2016 na het zomerreces 

aangepast. De septembercyclus schuift naar achteren i.v.m. de zomervakanties en de 

oktobercyclus wordt in november gepland om de raadsvergadering van december te 

ontlasten. 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.  


