
Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg
d.d. 30 maart 2017

Aanwezig:
Voorzitter burgemeester Heijmans
Fractievoorzitters de heer Kusters (Weert Lokaal) en de dames Beenders-

Van Dooren (DUS Weert) en Kadra (PvdA)
Plaatsvervangend 
fractievoorzitters

de heren Van Gemert (VVD) en Sijben (CDA)

Raadslid mevrouw Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal)
Secretaris de heer Brinkman
Griffier mevrouw Wolfs-Corten
Plaatsvervangend griffier de heer Otten

Afwezig:
Fractievoorzitters de heren Van Buuren (VVD), Stals (CDA), Goubet (SP) en 

Zincken (Juist495) en de dames Kadra (PvdA) en 
Stokbroeks (D66)

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

2. Mededelingen.
De voorzitter doet enkele mededelingen over personele aangelegenheden.
Afgesproken wordt dat in de fracties wordt besproken of de vacature voor de functie van 
gemeentesecretaris vóór of na de verkiezingen dient te worden opengesteld. Dit punt 
wordt de volgende keer op de agenda gezet.

3. Vaststellen concept-verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 8 maart 2017.
Bij de mededelingen worden de doelen van het werkbezoek aan China als volgt 
geformuleerd: handelsmissie, kennismaken met de nieuwe burgemeester en secretaris 
van Yuhang en het voorbereiden van de volgende handelsmissie vanuit China naar Weert.

Het verslag wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld. 

4. Evaluatie commissie- en raadscyclus. 
Mevrouw Beenders vindt het niet goed dat er bij het agendapunt Weert-west tot kort voor de 
raadsvergadering nog aanvullende informatie beschikbaar kwam. Ook tijdens de 
raadsvergadering had zij nog het gevoel niet over alle informatie te beschikken. De raadsleden 
moeten steeds vragen om informatie; die zou actief door het college moeten worden verstrekt.

De heer Van Gemert stelt de onenigheid in de raad over het tijdstip om te stoppen met 
vergaderen aan de orde. Afgesproken wordt dat de voorzitter tussen 22.30 uur en 23.00 uur de 
vraag stelt of de vergadering wordt afgerond (moet dan wel om middernacht klaar kunnen zijn) 
dan wel geschorst tot de volgende dag. Het is wel de bedoeling dat de raadsleden de 
donderdag na de raadsvergadering steeds vrij houden voor de eventuele uitloop van de 
vergadering. 

De voorzitter wijst er op dat de vragen voor de rondvraag actueel en urgent moeten zijn. De 
vragen die op 29 maart werden gesteld waren dat niet. Burgemeester en griffier krijgen het 
mandaat om te toetsen of vragen actueel en urgent genoeg zijn om in de raadsvergadering aan 
de orde te stellen. 

N.a.v. de opmerking van de heer Sijben dat de rondvraag in de informatiebijeenkomsten en de 
raadscommissies niet alleen bedoeld is voor het stellen van vragen, maar ook voor het maken 
van opmerkingen of het uiten van opvattingen wordt afgesproken hier in de 



informatiebijeenkomsten ruimhartiger mee om te gaan. In de raadscommissievergaderingen 
wordt er strakker de hand aan gehouden.

5. Comité 4 en 5 mei.
De voorzitter licht de stand van zaken toe. Het college zal na de zomervakantie een 
evaluatie doen over het functioneren van het comité.

6. Memo griffie stand van zaken uitvoering motie WinD.
De heer Otten geeft aan dat de werkgroep van raadsleden met Rijnconsult een aantal keren 
bijeen is gekomen. Daarnaast zijn er twee raadsbijeenkomsten met de heer Boogers geweest en 
gaat de rekenkamer onderzoek doen naar burgerparticipatie. Deze zaken houden allemaal 
verband met elkaar. Er zijn te weinig aanmeldingen voor de werkgroepbijeenkomst van 4 april; 
deze gaat daarom niet door. Vanuit het FVO wordt opgemerkt dat de raadsleden zonder 
Rijnconsult zouden moeten nadenken over de uitgangspunten voor burgerparticipatie en over 
de manier waarop de raad zelf anders kan gaan werken. De raad moet naar zichzelf kijken: wat 
gaat goed en wat kan beter? Dat zou bijvoorbeeld kunnen tijdens een informele heidag. De 
griffie zal bezien welke andere werkvorm geschikt is. Draagvlak voor het veranderproces vanuit 
de raad is van wezenlijk belang. 

7. Memo griffie stand van zaken project Grip op Regionale Samenwerking.
Mevrouw Wolfs licht de doelstellingen van dit project kort toe. De raden van de 7 Midden-
Limburgse gemeenten vinden het belangrijk dat zij zelf meer grip krijgen op regionale 
samenwerkingsverbanden, maar zij beogen ook de vertegenwoordigers van de gemeenten 
(veelal collegeleden) meer ruggensteun te geven bij hun werkzaamheden in deze 
samenwerkingsverbanden. Het college spreekt a.s. dinsdag over deze memo en zal tijdens de 
informatiebijeenkomst BV-IW daarop reageren.  

8. Rondvraag en sluiting.
De voorzitter geeft aan dat de raadsexcursie 2017 wordt ingevuld op 7 juli a.s. met een bezoek 
aan Rotterdam. Het diner zal in Eindhoven plaatsvinden.

De heer Sijben vraagt naar de nieuwsbrief inzake de evaluatie WinD. De voorzitter antwoordt 
dat deze eraan komt.  

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 


