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1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom. 

2. Mededelingen.
De burgemeester licht de stand van zaken inzake het verzoek van de Bond van 
Wetsovertreders om een mars te mogen houden in Weert toe. Het logboek over het AZC 
ligt ter inzage. Ook doet de burgemeester een mededeling over de OMG in Het Anker. 

3. Vaststellen concept-verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 22 december 
2016.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

4. Evaluatie commissie- en raadscyclus. 
 De gordijnen in de raadzaal moeten dicht zijn tijdens de videostreaming en de 

microfoons moeten goed functioneren.
 De heer Stals betreurt het dat de wethouder stelde dat de motie over de sluiting van de 

GGZ-kliniek overbodig was, omdat hij er al mee bezig was. Daarmee was de 
unanimiteit binnen de raad weg. Het college had sterker kunnen staan met een door de 
hele raad aangenomen motie achter de hand.

 Mw. Beenders vindt dat de motie van tevoren onderling en eventueel met de wethouder 
besproken had moeten worden.

 Mw. Beenders vond de discussie over de museumvisie verwarrend doordat wethouder 
Gabriëls zaken anders verwoordde dan in het raadsvoorstel stond. Ook kapte de 
voorzitter het debat af toen dat op gang kwam.

 De heer Kusters vond het dictum in het raadsvoorstel over de museumvisie niet 
duidelijk.

 De heer Van Buuren vond het niet terecht dat de voorzitter het debat afkapte toen mw. 
Zaaboul een vergelijking maakte met de Poort van Limburg. Hij had daar graag op 
willen reageren.

 Ook stond de voorzitter niet toe dat de heer Van Buuren de krant citeerde.
 De burgemeester geeft aan dat hij het debat afkapte omdat het niet meer over het 

onderwerp ging.
 Mw. Kadra heeft in de commissie Ruimte een opmerking gemaakt over ongepast 

taalgebruik door de heer Van den Bent. Dat had de commissievoorzitter eigenlijk 
moeten doen. De burgemeester en de griffier zullen met de commissievoorzitter 
hierover spreken en over het afkappen van te lange presentaties. 



 De heer Stals verzoekt om de afgesproken plaatsindeling aan te houden bij het 
neerzetten van de naambordjes.

5. Concept-initiatiefvoorstel tot actualisatie van de rechtspositieverordening.
Akkoord, geen opmerkingen.

6. Concept-initiatiefvoorstel tot vaststelling gedragscode bestuurlijke integriteit 
gemeente Weert 2017.

Het verbod op de draaideurconstructie geldt niet voor het aanvaarden van het 
raadslidmaatschap. Dit zal worden aangepast in de code. Ook wordt de tekst van de 
heren Van Buuren en Sijben in de inleiding aangepast.

7. Concept-initiatiefvoorstel inzake verantwoording besteding fractiebudgetten 
2015 .

Akkoord, geen opmerkingen. De heer Stals vraagt wat de accountant bedoelt met de opmerking 
dat er sprake is van een tekortkoming in de interne beheersing. De accountant stelt niet te 
kunnen vaststellen dat de getrouwheid en rechtmatigheid door de griffie zijn gecontroleerd, 
omdat er niets is vastgelegd. De griffier licht toe dat de griffie een werkafspraak heeft met de 
fracties dat zij vóór 1 maart advies kunnen vragen of bepaalde kosten ten laste van het 
fractiebudget kan worden gebracht. Na 1 maart gaan de stukken naar de accountant. Door een 
wijziging in het BBV moet er een verklaring bij de stukken zitten dat deze in orde zijn. De 
accountant verwacht deze verklaring van de griffie. Vanwege de werkgever-werknemer-
verhouding tussen raad en griffie is dat echter niet wenselijk. De griffie spreekt geen formeel 
oordeel uit over de besteding van de fractiebudgetten. Met de afdeling financiën is onlangs 
afgesproken dat deze afdeling de benodigde verklaring aflegt. 

8. Voorzitterschap commissie BV-IW mw. Jacobs-Verstappen.
Vanwege de afwezigheid van mw. Jacobs wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de 
volgende vergadering. 

9. Raadsexcursie 2017.
De heer Engelen van de VVD werkt sinds kort bij de gemeente Rotterdam en heeft aangeboden 
daar een programma te verzorgen (stadhuis, markthal, architectuurroute). De griffie had als 
idee voor deze laatste excursie voor deze raad een tocht door de gemeente waarbij projecten 
die in deze raadsperiode zijn gerealiseerd worden bezocht. 
Het FVO kiest voor Rotterdam. De griffie zal dit samen met de heer Engelen uitwerken.
Noot: datumvoorstel is 6 of 7 juli; graag alvast in fracties bespreken.

10. Rondvraag en sluiting.
 De heer Zincken vraagt waarom de sporthal Aan de Bron niet gebruikt mag worden 

voor grote feesten. De burgemeester antwoordt dat de kantine een volledige 
horecavergunning heeft, maar de sporthal niet.

 De raads- en commissievergaderingen worden in de raadzaal gehouden. Er kunnen op 
die avonden geen andere bijeenkomsten in de raadzaal worden gepland.

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 


