
Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg
d.d. 26 mei 2016

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

(Weert Lokaal, plv. fractievoorzitter) en Stals (CDA) en 
mevrouw Kadra (PvdA) 

Griffier mevrouw Wolfs-Corten
Secretaris de heer Knaapen

Afwezig:
Fractievoorzitters de heer Kusters (Weert Lokaal), mevrouw Beenders-Van 

Dooren (DUS Weert) en mevrouw Stokbroeks (D66)

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

2. Mededelingen.
 Er wordt gesproken over het sluiten van de gordijnen in de raadzaal tijdens 

raadsvergaderingen vanwege het feit dat de camera’s beelden van 
appartementen en reclameborden registreren. Het aanbrengen van folie wordt 
ontraden; het aanbrengen van glasgordijnen is duur. Afgesproken wordt de huidige 
situatie te handhaven. 

 De heer Lenaers, die ons bij het Europees Parlement in Brussel zou ontvangen, 
heeft laten weten verhinderd te zijn. De heer Van den Kamp wil hem vervangen. 
Besloten wordt de raadsexcursie door te laten gaan. Er kunnen 
gespreksonderwerpen worden aangedragen voor een discussie met dhr. Van de 
Kamp tijdens de lunch. 

 De burgemeester doet nog twee overige mededelingen.

3. Vaststellen concept-verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 28 april 2016.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. N.a.v. het verslag geeft de voorzitter aan met mw. 
Goudberg in gesprek te gaan over de huisvesting van asielzoekers, die in het AZC in Weert 
hebben gewoond, in Weert. De uitwerking van de motie over een beleidsplan voor de integratie 
van statushouders wordt in de raadscyclus van 20 juli behandeld. 

4. Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus. 
CDA: Als men via de website de stukken van de raadsvergadering wil benaderen, opent het 
systeem meteen de streaming, hetgeen hoorbaar is in de raadzaal. Daarnaast was de streaming 
al heel vroeg aangezet, waardoor geluiden in de raadzaal al hoorbaar waren. 
De griffier zal het eerste punt met GO bespreken en erop letten de streaming later aan te 
zetten.
Weert Lokaal en VVD merken op het vervelend te vinden als moties en amendementen laat 
binnenkomen. De voorzitter geeft aan dat dit aan de fracties zelf is.
Mw. Kadra licht haar rol als vrijwilliger bij het AZC toe. 
De voorzitter deelt mede dat de Commissaris van de Koning een ambtsbericht over het 
handelen van de burgemeester in de zaak van de Syrische familie naar de Minister van BZK zal 
sturen. 

5. Draaiboek behandeling voorjaarsnota op 22 juni 2016.
Het draaiboek is behandeld in de agendacommissie.

6. Rondvraag en sluiting.
 De secretaris stelt voor dat het DT de fracties bezoekt; de fractievoorzitters stemmen 

hiermee in.



 De uitnodiging voor de open dag in het AZC en het benefietconcert (beide op 28 mei 
a.s.) wordt vanavond nog in GO gezet.

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 


