
 

 

 

 

 

 
 

Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg 

d.d. 24 mei 2017 
Aanwezig:  
Voorzitter burgemeester Heijmans 

Fractievoorzitters de heren Kusters (Weert Lokaal), Goubet (SP), Stals 
(CDA) en Zincken (Juist495) en de dames Beenders-Van 
Dooren (DUS Weert), Van Eijk (VVD), Zaaboul (PvdA) en 
Stokbroeks (D66)  

Wethouder de heer Van Eersel 

Secretaris de heer Brinkman 
Griffier mevrouw Wolfs-Corten 
 

Afwezig: 

Fractievoorzitter  mevrouw Kadra (PvdA) 
 

 

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Mevrouw Van Eijk 
woont voor de eerste keer het FVO als fractievoorzitter bij. Mevrouw Zaaboul vervangt 
mevrouw Kadra. Mevrouw Jacobs is als toehoorder aanwezig.   
 
2. Mededelingen. 

• Wethouder Van Eersel deelt mede dat de burgemeester en hij een gesprek met 
burgemeester Evers van Nederweert over het Van der Valk-hotel hebben gehad. 
Zij lichten het FVO in over het verloop en resultaat van dit gesprek.  

• Wethouder Van den Heuvel is voornemens een bouwkavel op Laarveld te kopen. 
Hij zal daartoe een ontheffing aanvragen bij Gedeputeerde Staten van Limburg. 

 
3. Vaststellen concept-verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 20 april 2017. 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
4. Evaluatie commissie- en raadscyclus.  

Mevrouw Jacobs vond het vervelend dat er na de agendacommissie nog veel met agendapunten 
in haar commissie werd geschoven. Ook werd zij er tijdens de vergadering nog op gewezen dat 
beide insprekers lijnrecht tegenover elkaar stonden en er daarom een bepaalde volgorde moest 
worden aangehouden. Dit alles leidde tot een lange, rommelige vergadering. Zij vraagt zich af 
wat de status van de agendacommissie is.  
De voorzitter geeft aan dat de agendacommissie de concept-agenda’s vaststelt, maar dat de 
commissie in de vergadering zelf de agenda vaststelt. Er moet zorgvuldig worden omgegaan 
met de regels. Als er insprekers zijn wordt het onderwerp naar voren gehaald. Als er externe 
inleiders zijn die van ver moeten komen eveneens.  
 
Mevrouw Zaaboul stelt voor dat commissievoorzitters vaker wisselen, zodat meer mensen een 
keer voorzitter kunnen zijn. Zij vond de raadsvergadering van 17 mei rommelig verlopen.  
 
De heer Goubet zou het op prijs stellen als vóór de behandeling van een onderwerp in een 
besloten vergadering door de voorzitter wordt aangegeven waarom dit gebeurt.  
 
De voorzitter vond de behandeling van de motie mazzelkontjes geen waardige afsluiting van de 
raadsvergadering.  
 
5. Initiatiefvoorstel tot herbenoeming van de voorzitter van de Rekenkamer. 

Het FVO stemt in met het initiatiefvoorstel. Er is geen leeftijdsgrens voor de functie van 
voorzitter. 
 
6. Bespreken jaarverslag 2016 en vooruitblik 2017 van de Rekenkamer. 



 

  

Het FVO neemt deze stukken voor kennisgeving aan.  
 

7. Bespreken geheimhoudingssystematiek. 

Dit onderwerp is geagendeerd vanwege een recente uitspraak in een Heerlense casus. 
Deze betrof een raadsinformatiebrief met een geheime bijlage. Deze brief werd 
geagendeerd voor de raadsvergadering, maar de raad werd niet voorgesteld de 
geheimhouding op de bijlage te bekrachtigen. Het Heerlense raadslid mocht de informatie 
vervolgens in openbaarheid gebruiken.  
 
Als in een commissie een deel van de vergadering in beslotenheid plaatsvindt, moet aan 
het begin te worden aangegeven waarom dit wordt voorgesteld. Het college legt 
geheimhouding op de stukken op. Hierbij wordt aangegeven waarom en tot wanneer. De 
commissie kan deze geheimhouding niet opheffen. De commissie moet zelf besluiten om 
al dan niet geheimhouding op te leggen op het gesproken woord. Dit gebeurt aan het 
einde van de vergadering.  
 
8. Rondvraag en sluiting. 

Mevrouw Beenders stelt aan de orde dat het onderzoek van de jaarrekening niet op 22 juni, 
maar pas op 30 juni kan plaatsvinden omdat de accountant de stukken niet op tijd gereed 
heeft. Dat was vorig jaar ook al het geval. Dit is echter onwenselijk, omdat de 
voorbereidingstijd voor de raad hierdoor korter wordt. De secretaris geeft aan dat de gemeente 
alle informatie op tijd aan de accountant heeft aangeleverd. De secretaris zal de voorkeur van 
het FVO om de jaarstukken toch op 22 juni te behandelen meenemen naar de wethouder 
financiën. Deze zal in de commissie hierop terugkomen. Mevrouw Van Eijk merkt nog op dat de 
behandeling ook kan worden gesplitst: op 22 juni het ambtelijk verslag behandelen en op 30 
juni de bevindingen van de accountant.  
 
Het voorstel van de griffie om op 27 juni een overleg met Rijnconsult te plannen inzake de 
motie WinD is niet akkoord. Afgesproken wordt dat de motie bij het verslag wordt gevoegd en 
in de fracties wordt besproken of er ideeën bestaan voor een aanpak. Dit onderwerp zal voor de 
volgende keer opnieuw worden geagendeerd. 
 
De burgemeester geeft aan inbreng te willen hebben in de werkgeverscommissie van de griffie. 
De aanwezige leden van de werkgeverscommissie en de griffier merken op dat de raad de 
werkgever van de griffie is en niet de burgemeester. De werkgeverscommissie zal de 
raadsvoorzitter voortaan consulteren. Mevrouw Van Eijk zal de heer Van Buuren vragen of hij 
lid van de werkgeverscommissie blijft, gelet op zijn drukke werkzaamheden.  
 
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.  
 
 


