
Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg
d.d. 22 december 2016

Aanwezig:
Voorzitter burgemeester Heijmans
Fractievoorzitters de heren Kusters (Weert Lokaal), Van Buuren (VVD), 

Stals (CDA) en Zincken (Juist495) en de dames Zaaboul 
(PvdA) en Beenders-Van Dooren (DUS Weert) 

Raadslid mevrouw Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal)
Griffier mevrouw Wolfs-Corten
Secretaris de heer Knaapen

Afwezig:
Fractievoorzitters de heer Goubet (SP) en mevrouw Stokbroeks (D66)

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

2. Mededelingen.
Mw. Zaaboul woont voor de laatste keer het FVO bij en bedankt de andere 
fractievoorzitters voor de prettige samenwerking. De voorzitter vermeldt de nieuwe datum 
voor de integriteitsavond: 23 februari. 

3. Vaststellen concept-verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 30 november 
2016.
Pagina 1, punt 4, derde alinea: voor “informatie” wordt “beschikbare” ingevoegd.
Het verslag wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld. 

4. Evaluatie commissie- en raadscyclus. 
 Er wordt kort gesproken over de opmerkingen van D66 tijdens de raadsvergadering 

over de benoeming van de nieuwe wethouder. De voorzitter heeft binnenkort een 
gesprek met de D66-fractie. 

 Mw. Jacobs vraagt hoe men haar voorzitterschap van de commissie BV-IW ervaart. 
Afgesproken wordt dit in de fracties te bespreken. Dit onderwerp wordt op de agenda 
van het volgende FVO geplaatst.

 Aan de hand van de uitgezette enquête over de vergaderstructuur zal worden bezien of 
er met spreektijd wordt gewerkt.

5. Bespreken mogelijkheden om te komen tot meer debat tijdens de 
begrotingsbehandeling. 

Geconstateerd wordt dat het debat niet los komt. De griffier zal op een dinsdag in maart een 
debattraining organiseren. Om de algemene beschouwingen levendiger te maken zullen de 
fracties deze op een creatieve manier presenteren.

6. Rondvraag en sluiting.
 Er wordt gesproken over enkele personele aangelegenheden.
 In het eerste kwartaal van 2017 wordt de raad weer geïnformeerd over WinD.
 In het raadsvoorstel over het zintuigenpark had niet het machtigen van de 

plaatsvervangend directeur opgenomen moeten worden.

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 


