
Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg
d.d. 28 januari 2016

 Aanwezig:
Plaatsvervangend voorzitter mevrouw I. Beenders-Van Dooren (DUS Weert)
Fractievoorzitters de heren Kusters (Weert Lokaal), Stals (CDA), Van Buuren 

(VVD) en Goubet (SP) en mevrouw Kadra (PvdA)
Griffier mevrouw Wolfs-Corten
Secretaris de heer Knaapen

Afwezig:
Voorzitter burgemeester Heijmans
Fractievoorzitter mevrouw Stokbroeks (D66)

1. Opening en mededelingen.
De plaatsvervangend voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. In 
verband met zijn vakantie kan de burgemeester de agendacommissie niet voorzitten. Mw. 
Stokbroeks (D66) is afwezig vanwege verwondingen na een val van haar paard.

2. Mededelingen.
Geen. 

3. Vaststellen concept-verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 6 januari 2016.
Op verzoek van mw. Beenders wordt bij punt 4 toegevoegd: “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.”.
Bij punt 2 wordt het eerste bolletje weggehaald.
Het verslag wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

4. Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus. 
Mw. Kadra licht toe waarom zij veel in- en uitliep tijdens de raadsvergadering. Dhr. Kusters 
merkt op dat een voorzitter veel invloed heeft op de gang van zaken tijdens een 
raadsvergadering en de sfeer aldaar. Ondanks de beperkte agenda is er toch lang vergaderd. 
Dhr. Stals geeft aan dat zijn opmerking in de raadsvergadering over de regenboogvlag in relatie 
tot de Grondwet positief bedoeld was. Mw. Beenders betreurt het dat collega-fractievoorzitters 
niet reageerden toen zij de concept-motie over Tihange rondstuurde en vervolgens in de 
raadsvergadering pas aangeven deze niet te willen steunen. Afgesproken wordt dat de griffier 
een concept-artikel 40 RvO-brief opstelt waarin het college wordt verzocht informatie over dit 
onderwerp te vergaren bij de provincie en de raad te informeren over de mogelijke 
vervolgstappen en hoe de communicatie naar de gemeenten beter kan.

5. Bespreken brief Rekenkamer.
Reactie FVO op 5 vragen Rekenkamer:
a. Minimaal 2 leden, maximaal 3, waarbij het totaalbedrag van de vergoedingen hetzelfde blijft. 

De keuze is verder aan de Rekenkamer.
b. Ja.
c. Nee. De Rekenkamer moet onafhankelijk zijn. Als de opdrachtgever tot een onderzoek 

dezelfde is als de uitvoerder en degene die de onderzoeksresultaten toetst, is dat niet 
onafhankelijk genoeg. 

d. Raadsleden kunnen vooraf wel suggesties doen en tijdens het onderzoek informatieve 
vragen stellen, maar mogen niet sturen op resultaten. Het is aan het raadslid zelf om integer 
te handelen. Als er onoirbare zaken zijn gebeurd, kan de Rekenkamer dat vermelden in het 
onderzoeksrapport.

e. Vanuit het FVO zijn er momenteel geen specifieke onderzoeksonderwerpen te benoemen. Uit 
het lijstje dat de voorzitter van de Rekenkamer vermeldt gaat de voorkeur uit naar onderzoek 
2 (sturende rol raad). Afgesproken wordt dat in de fracties wordt besproken of er 
onderzoeksonderwerpen aan te geven zijn. De volgende keer komt het onderwerp terug in 
het FVO.



6. Bespreken verzoek Weert Lokaal om training fractie ten laste van 
scholingsbudget 2015 te brengen.

Het FVO stemt in met het voorstel van dhr. Kusters om de kosten voor de training voor de 
raadsleden, die niet ten laste van het fractiebudget mogen worden gebracht, ten laste van het 
raadsbudget voor vorming en opleiding voor 2015 te brengen.
Het FVO stemt er eveneens mee in dat hetzelfde gebeurt met de factuur voor de training social 
media die de raadsleden van de VVD-fractie hebben gevolgd.
De griffier zal de raadsleden middels onderhavig verslag informeren over de verschillende 
posten voor vorming en opleiding.
Algemene opleidingen voor raads- en commissieleden: komen ten laste van het raadsbudget 
vorming en opleiding.
Politiek getinte opleidingen voor raads- en commissieleden: komen ten laste van het 
fractiebudget.
Opleidingen voor fractieondersteuners (politiek getint of niet): komen ten laste van het 
fractiebudget.

Afgesproken wordt dat de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur in relatie tot het 
raadswerk worden toegelicht in het kader van de nog te plannen scholingsavond over 
integriteit. 

7. Rondvraag en sluiting.
Voortaan worden initiatiefvoorstellen in de fracties besproken voordat ze in het FVO aan de orde 
komen. Het FVO bespreekt initiatiefvoorstellen niet inhoudelijk, maar beslist alleen of ze in 
procedure gaan. Breed gedragen inhoudelijke opmerkingen vanuit de fracties kunnen voor het 
FVO wel aanleiding zijn de voorstellen te veranderen voordat ze in procedure gaan. 

De griffier zal nagaan of raads- en commissieleden in aanmerking komen voor een 
parkeerbundel voor de parkeergarage onder het stadhuis. Ook wordt bezien of zij in aanmerking 
komen voor de korting van 20% die medewerkers hebben gekregen vanuit de 
Werkkostenregeling. 

De plaatsvervangend voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 


