
Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg
d.d. 30 november 2016

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

Stals (CDA) en Zincken (Juist495) 
Raadslid mevrouw Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal)
Griffier mevrouw Wolfs-Corten

Afwezig:
Fractievoorzitters de heer Van Buuren (VVD) en de dames Zaaboul (PvdA), 

Beenders-Van Dooren (DUS Weert) en Stokbroeks (D66)  
Secretaris de heer Knaapen

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

2. Mededelingen.
De griffier deelt mede dat het toevoegen van sprekersinformatie aan de streaming 
momenteel wordt ingeregeld. Waarschijnlijk kan er in januari voor het eerst mee gewerkt 
worden. De voorzitter geeft aan dat de benoeming van de nieuwe wethouder wordt 
geagendeerd voor de raadsvergadering van 21 december a.s. De griffier maakt hiertoe 
een initiatiefvoorstel voor de coalitie. De beëdiging van het opvolgend raadslid gebeurt in 
de raadsvergadering van januari. De burgemeester is van 9 tot en met 19 januari 2017 op 
vakantie. Hij bezoekt zijn zoon in Zuid-Afrika.

3. Vaststellen concept-verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 3 november 2016.
Geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

4. Evaluatie commissie- en raadscyclus. 
Na enige discussie over de toepassing van het BOB-model is de conclusie dat de 
raadsvergadering van 23 november, die met name over het subsidiestelsel ging, niet 
maatgevend is. Er wordt afgesproken voortaan de amendementen niet allemaal achter elkaar 
en helemaal aan het begin van de eerste termijn in te dienen, maar in het betoog van de 
fracties te verwerken. Hierdoor wordt voor iedereen duidelijker waarom een fractie tot het 
indienen van een amendement komt. De fracties die een amendement willen indienen krijgen 
wel als eerste het woord.

Het voorstel van DUS Weert en D66 om de wethouders in de tweede termijn buiten de cirkel te 
laten plaatsnemen wordt niet omarmd.

Het is de bedoeling dat de portefeuillehouders in de commissievergaderingen al alle 
beschikbare informatie delen. Tijdens de raadsvergadering moet er geen nieuwe informatie 
meer komen. 

Als er moeilijke of complexe vragen worden gesteld in de rondvraag van de 
informatiebijeenkomsten of de raadscommissies is het goed deze vooraf al in te dienen, zodat 
de portefeuillehouder zich er goed op kan voorbereiden. 

D66 vond het vreemd dat de wethouder het woord kreeg richting inspreker. De voorzitter geeft 
aan dat dit onderdeel was van zijn betoog. Ook vindt D66 het aanbieden van het groenboek 
door de SP niet thuishoren bij het spreekrecht. De voorzitter geeft aan dat dit ook bij de opening 
of de mededelingen had gekund.



5. Bespreken proces om te komen tot meer debat tijdens de 
begrotingsbehandeling. 

Weert Lokaal stelt een debattraining voor. Dit zal worden meegenomen bij de uit te werken 
voorstellen.  

6. Rondvraag en sluiting.
 De heer Van den Heuvel vraagt waar mensen bij de gemeente terecht kunnen bij 

klachten over Arriva. Dit is een vraag voor de rondvraag in de commissie.
 De heer Goubet vraagt of er een nieuwe voorzitter van de vertrouwenscommissie moet 

komen. De griffier geeft aan dat dat niet per se hoeft. De vertrouwenscommissie bekijkt 
per taak wie de voorzitter uit haar midden is.

 De heer Stals merkt nog eens op dat er in bijeenkomsten zoals met de heer Boogers 
geen afspraken kunnen worden gemaakt over de manier waarop de raadsleden werken. 
Dat kan alleen in het FVO.

 De heer Zincken vraagt waar kandidaat-raadsleden informatie over het raadswerk 
kunnen vinden. De griffier geeft aan dat deze in het vademecum bij de themadossiers in 
GO is te vinden.

 Het FVO stemt in met het volgen van een workshop over de Omgevingswet door de 
heer Küsters (Weert Lokaal).

 De voorzitter doet enkele mededelingen over het AZC. 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 


