
                                            

Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg  

d.d. 22 november 2017 

 
Aanwezig:  
Voorzitter burgemeester Heijmans 

Fractievoorzitters de heren Kusters (Weert Lokaal), Stals (CDA) en 
Zincken (Juist495) en de dames Van Eijk (VVD), 
Beenders-Van Dooren (DUS Weert), Stokbroeks 
(D66) en Duijsters (SP, plv. fractievoorzitter) 

Toehoorder mevrouw Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal) 

Griffier mevrouw Wolfs-Corten 

Secretaris de heer Brinkman 

 

Afwezig: 

Fractievoorzitter de heer Goubet (SP) en mevrouw Kadra (PvdA) 

  

 

 

1. Opening.  

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten 
van verhindering. 

  

2. Mededelingen.  

De voorzitter doet de volgende mededelingen: 

• De stand van zaken in de procedure van het Syrische gezin. 

• Toezeggingen die in de raadscommissies worden gedaan door de portefeuillehouders 

hoeven niet meer ter goedkeuring in het college te worden gebracht vóór verspreiding. 

• Het college vindt het niet wenselijk dat raadsleden concept-collegestukken inzien. 

• De stand van zaken in de kwestie rondom de oliebollenkraam.  

• De stand van zaken in de procedure rondom het gebruik door de Partij voor Weert van 

het wapen van Weert. 

Op verzoek van de voorzitter worden de vergaderingen van de agendacommissie en het FVO van 

31 januari verplaatst naar 1 februari.  

 

3. Vaststellen concept-verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 26 oktober 2017.  

Op pagina 1 moet ‘twitterverkeer’ worden gewijzigd in facebookverkeer’. Het verslag wordt voor 
het overige ongewijzigd vastgesteld. Er bestaan wel uiteenlopende interpretaties over hetgeen 
is besproken over de opkomstbevorderende activiteiten en de verkiezingsborden. 

 

4. Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus. 

De cyclus loopt nog. Dit agendapunt wordt uitgesteld naar de volgende vergadering. 
 
5. Memo aanpassingen vergaderstructuur korte termijn. 

De aanpassingen voor de korte termijn zijn akkoord. Verzocht wordt om in de digitale leeszaal twee 
mapjes toe te voegen: raadsinformatiebrieven en opgevraagde antwoordbrieven op aan de raad 
gerichte brieven.  Afgesproken wordt dat wordt nagegaan of er in de digitale leeszaal aparte kopjes 
hiervoor kunnen komen. 

 
6. Memo invulling budget opkomst bevorderende activiteiten verkiezingen. 

Het FVO kiest voor de volgende activiteiten: 
• Prijsvraag voor filmpjes van jongeren waarmee zij (politiek neutraal) andere jongeren 

oproepen te gaan stemmen. 



• Lijsttrekkersdebat WeertdeGekste. 
• Uitslagenavond verzorgd door WeertdeGekste, tevens uitgezonden op de radio door WeertFM. 
• De radiodebatten met lijsttrekkers en de politieke programma’s van WeertFM.  
• Een verkiezingskrant van ETT Media. 
• Een kaart of brief naar nieuwe stemmers. 
• Een verkiezingsmarkt in het stadhuis. 

 
De griffier zal nadere informatie verstrekken over: 

• De kosten van spanframes met bedrukte doeken in plaats van de huidige verkiezingsborden. 
Dit zal per email worden rondgestuurd. Afhankelijk hiervan wordt bezien of er 
verkiezingsborden worden geplaatst en in welke vorm. Ook wordt afhankelijk hiervan 
overwogen om een digitale stemhulp aan te schaffen.  

• De ambtelijke kosten van de verkiezingsmarkt. 
• Of het is toegestaan om bij de stempas een lot te voegen dat wordt geactiveerd als mensen 

gaan stemmen.  
• Of het mobiele stembureau ook al een week eerder kan gaan rondrijden om mensen op te 

roepen te gaan stemmen.  
 
7. Bespreken brief gemeente Apeldoorn over referendum. 

Op grond van de Wet raadgevend referendum termijn wordt de stemming over een 
referendum op dezelfde dag gehouden als de stemming voor een Europese, landelijke, 
waterschaps- of lokale verkiezing. Een oproep om hiervan af te wijken is zinloos.  

 
8. Rondvraag en sluiting. 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering onder 
dankzegging aan de aanwezigen.   
 

    


