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

Buuren (VVD) en de dames  Kadra (PvdA) (deels), 
Beenders-Van Dooren (DUS Weert) en Stokbroeks (D66)

Plaatsvervangend 
fractievoorzitter

de heer Sijben (CDA)

Griffier mevrouw Wolfs-Corten
Secretaris de heer Knaapen

Afwezig:
Fractievoorzitter de heer Stals (CDA)

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

2. Mededelingen.
De voorzitter vermeldt de wijze waarop het college de brieven van 50PLUS en GeenPeil 
over het aantal stemlokalen bij het referendum van 6 april a.s. afhandelt.

De voorzitter doet een tweetal vertrouwelijke mededelingen.

De griffier meldt dat de vorig jaar besproken workshop voor 7 gemeenten over regionale 
samenwerking gepland wordt. Het heeft enige vertraging opgelopen omdat niet alle 
gemeenten meteen instemden met deelname. 

Noot: in de volgende vergadering van het FVO zal de voorzitter met de fractievoorzitters 
bespreken hoe om te gaan met het uitnodigen van medewerkers van politie, brandweer 
en gemeente voor politieke avonden die fracties/partijen organiseren.  

3. Vaststellen concept-verslagen openbare bijeenkomsten FVO d.d. 28 januari en 
3 maart 2016.

Geen opmerkingen. Beide verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.

4. Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus. 
Het FVO vindt dat de behandeling in de raadsvergadering van het agendapunt over deelname 
aan de gemeenschappelijke regeling voor het doelgroepenvervoer rommelig is verlopen. 
Enkele fractievoorzitters vinden de manier waarop de heren Coolen en Heuvelmans op elkaar 
regeren in commissievergaderingen niet prettig. Afgesproken wordt dat beide heren hierop 
aangesproken worden. 

5. Onderzoeksonderwerpen voor Rekenkamer.
Het FVO is van mening dat de nog steeds lopende discussie van de rekenkamervoorzitter 
met de burger die opmerkingen heeft op het onderzoeksrapport W600 moet worden 
beëindigd. Er wordt over gesproken of de rekenkamer überhaupt met burgers moet 
discussiëren over rekenkamerrapporten, of dat burgers moeten worden doorverwezen 
naar de raad in het kader van de besluitvorming over rekenkamerrapporten. 

Als mogelijke onderzoeksonderwerpen worden genoemd naast de onderwerpen die de 
vorige keer al zijn aangegeven:

 Of er uit de afhandeling van de bezwaren in het kader van de WMO (gegrond 
verklaren of niet) conclusies kunnen worden getrokken die moeten leiden tot een 
aanpassing van het beleid.



 Het besluitvormingstraject naar uitbesteding van de buitendienst.
 De bouw van het nieuwe stadhuis.

De griffier geeft aan dat de voorzitter van de rekenkamer op 29 juni de vergadering van 
het FVO kan bijwonen. Dan kan ook het jaarverslag van de rekenkamer worden 
geagendeerd.

6. Bespreken aanpak uitwerking aanbeveling Rekenkamer over versterking 
kaderstellende en controlerende rol raad.

De driehoek zal dit onderwerp uitwerken. 

7. Stand van zaken raadsexcursie 16 juni 2016.
Besloten wordt het werkbezoek naar Brussel te laten doorgaan. De griffier meldt de stand 
van zaken. De deelnemers worden ontvangen door een assistent van Jeroen Lenaers en 
wonen een commissievergadering bij, waaraan Jeroen Lenaers deelneemt. Na een 
rondleiding door onder meer de plenaire zaal is er een lunch in het ledenrestaurant. ’s 
Middags is er een stadswandeling met een historische insteek. John van Cauteren zal 
meegaan naar Brussel om onderweg in de bus en tijdens de stadswandeling te vertellen 
over de historische gebeurtenissen in Brussel die verband houden met Weert (Graaf van 
Egmond).

8. Rondvraag en sluiting.
De voorzitter deelt mede dat er op 12 mei twee bijeenkomsten zijn over voorkoming van 
radicalisering in Weert. 

Mw. Beenders merkt op dat de raad niet is geïnformeerd over de verkoop van de Tiendschuur. 
Wethouder Van Eersel zal worden verzocht dit tijdens de informatiebijeenkomst Ruimte mede te 
delen.

De secretaris vraagt of de fractievoorzitters ermee instemmen dat hij weer gesprekken met 
fracties plant, zoals hij vorig jaar ook heeft gedaan. Dit is akkoord.

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 


