
 

 

 

 

 

 
 

Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg 

d.d. 6 januari 2016 
 Aanwezig:  

Voorzitter burgemeester Heijmans 

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

Buuren (VVD) en Peterse (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. 

• Vanwege de vakantie van de voorzitter zal mw. Beenders de volgende 

bijeenkomst van het FVO, op 28 januari, voorzitten. 

• De heer Van Buuren deelt mede, dat de VVD de raad zal voorstellen Thomas van 

Gemert te benoemen als commissielid-niet-raadslid en als lid van de 

auditcommissie.  

 

3. Vaststellen concept-verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 24 november 

2015. 

Geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus.  

Het CDA vond de procedure om te komen tot een raadsbesluit over ICT niet goed, de 

burgemeester wel. Weert Lokaal merkt op dat er ondanks de uitgebreide voorbereiding met 

extra overlegavonden er bij het voorstel over het parkeerbeleid toch weer veel moties en 

amendementen werden ingediend. De VVD vindt dat de raad teveel op de stoel van de 

ambtenaren is gaan zitten en zich te gedetailleerd met het onderwerp heeft bezig gehouden. 

Het CDA vond dat de matrix alleen maar chaos heeft gecreëerd. DUS Weert merkt op dat het 

onduidelijke raadsvoorstel en de vragen die het college aan de raadsleden voorlegde hebben 

geleid tot het grote aantal moties en amendementen. 

 

5. Bespreken concept-initiatiefvoorstel tot vaststelling van het Reglement van 

Orde voor de raad 2016 en de Verordening op de raadscommissies 2016. 

Het FVO stemt ermee in dat het voorstel in procedure wordt gebracht. 

 

6. Bespreken concept-initiatiefvoorstel fractiebudgetten 2014. 

Het FVO stemt ermee in dat het voorstel in procedure wordt gebracht. 

 

7. Brief Rekenkamer. 

Afgesproken wordt deze brief in de fracties te bespreken en deze voor de volgende bijeenkomst 

nogmaals te agenderen. Voorlopige reacties op de gestelde vragen: 

1) De varianten eenhoofdige rekenkamer, rekenkamer met 2 of met 3 leden worden besproken 

in de fracties. 

2) Ja. 

3) in 2012 heeft het FVO niet gekozen voor onderzoek door de rekenkamer zelf. De memo van 

de griffier van destijds met de voor- en nadelen wordt nog een keer rondgezonden.  

4) De rekenkamer moet onafhankelijk zijn en blijven. Uiteraard mag de rekenkamer praten met 

raadsleden. De voorzitter van de rekenkamer heeft het goed verwoord in zijn brief.  

5) Mogelijke onderzoeksonderwerpen worden geïnventariseerd in de fracties. 

 

8. Rondvraag en sluiting. 



 

  

De voorzitter deelt mede dat Jeroen Lenaers via het CDA een interessant programma heeft 

voorgesteld voor een werkbezoek aan het Europees Parlement in Brussel. Het bezoek zal in juni 

plaatsvinden. De Raad van Avontuur gaat het verder uitwerken.  

 

Er wordt gesproken over het voorval met raadslid Zincken.  

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.  


