
Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg
d.d. 3 maart 2016

 Aanwezig:
Voorzitter burgemeester Heijmans 
Fractievoorzitters de heren Van den Heuvel (Weert Lokaal), Stals (CDA) en 

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

Griffier mevrouw Wolfs-Corten

Afwezig:
Fractievoorzitters de heren Kusters (Weert Lokaal) en Goubet (SP)
Secretaris de heer Knaapen

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

2. Mededelingen.
De voorzitter roept raadsleden op om, als zij bedreigd worden, dit bij hem te melden. 
Verder deelt de voorzitter mede dat hij op 29 maart a.s. naar Stramproy verhuist. De 
regelgeving voorziet in deze situatie niet in een verhuiskostenvergoeding en hij wil ook 
niet verzoeken om een uitzondering voor hem te maken.

3. Vaststellen concept-verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 28 januari 2016.
Het verslag is abusievelijk niet beschikbaar gesteld en wordt opnieuw geagendeerd voor de 
volgende bijeenkomst.

4. Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus. 
De heer Van Buuren vindt dat de voorzitter van de commissie Ruimte had moeten ingrijpen toen 
raadslid Sijben zijn uitspraak over de bananenplantage deed. Hiermee werd ten onrechte het 
beeld gecreëerd dat de gemeente financiële risico’s loopt. Hij zal dit zelf met de heer Verheggen 
bespreken.
Mevrouw Beenders merkt op dat de burgemeester in de schorsing tijdens de raadsvergadering 
van 24 februari jl. een goede verbindende rol heeft gespeeld waardoor iedereen tot elkaar is 
gekomen. Alle aanwezigen sluiten zich hierbij aan. 

5. Onderzoeksonderwerpen voor Rekenkamer.
Weert Lokaal: 3 decentralisaties; CDA: aansturing, burgerparticipatie, eventueel ook 3 
decentralisaties (al is het wel vroeg om hier al onderzoek naar te doen). De fracties kunnen ook 
rechtstreeks suggesties voor onderwerpen aandragen bij de Rekenkamer. In de volgende 
vergadering wordt er een laatste keer op teruggekomen.

6. Aanwijzen deelnemers sollicitatieprocedure lid Rekenkamer.
De heer Werps (D66) wil graag deelnemen aan de sollicitatiecommissie. De heer Van 
Buuren zal mw. Van Eijk (VVD) vragen. De andere fracties beraden zich nog en reageren 
binnen een week richting griffie.

7. Bespreken personele aangelegenheid (in beslotenheid).
Van dit agendapunt is geen verslag opgemaakt. 

8. Rondvraag en sluiting.
De griffier vraagt of zich nog raads- en commissieleden willen aanmelden voor de bijeenkomst 
over burgerparticipatie op 17 maart a.s. Er zijn tot nu toe 7 aanmeldingen. Ter vergaderingen 
worden er nog enkele personen aangemeld.
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 


