
                                            

-CONCEPT-  

Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg  

d.d. 26 oktober 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), Kadra (PvdA) 
en Stokbroeks (D66)  

Toehoorder mevrouw Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal) 

Griffie mevrouw Wolfs-Corten en de heer Otten 

Secretaris de heer Brinkman 

 

Afwezig: 

Fractievoorzitter de heer Goubet (SP) 

  

 

 

1. Opening.  

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

2. Mededelingen.  

• Het is niet de bedoeling dat fracties de B&W-kamer gebruiken voor fractie-overleg, omdat 

er dan externen ’s avonds in het bestuursgedeelte zijn. De secretaris zal met de bodes 

bespreken dat de B&W-kamer in principe niet wordt toegewezen als er vergaderruimten 

worden gereserveerd. 

• Het college heeft besloten dat raadsleden geen toegang tot OCTO (gemeentelijk intranet) 

krijgen, omdat het ook een gespreksforum is voor ambtenaren. De raadsleden ontvangen 

wel op korte termijn een interne telefoonlijst. 

• De voorzitter merkt op het facebookverkeer van de heer Zincken ongemakkelijk te 

vinden. 

• De burgemeester gaat aangifte doen van een verhaal op facebook over hem. 

• De griffier deelt mede dat het college op 3 oktober heeft besloten dat toezeggingen, die 

portefeuillehouders in commissievergaderingen doen, door de griffie ter goedkeuring aan 

het college moeten worden voorgelegd, alvorens deze mogen worden verspreid. Dit leidt 

ertoe dat toezeggingen die via het college moeten worden afgedaan niet tijdig voor de 

raadsvergadering zijn afgedaan. Dan kan de raad geen besluit nemen over het 

betreffende onderwerp. Ook kan het college toezeggingen achteraf wijzigen. Het FVO 

spreekt uit dit onwenselijk te vinden. Dit onderwerp zal opnieuw in het college worden 

besproken.  

 

3. Vaststellen concept-verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 28 september 

2017.  

De heer Stals vraagt of moties en amendementen voor de begroting uiterlijk maandagochtend 
om 08.00 uur ingediend kunnen worden. Dat is het geval.  

Vanuit het CDA wordt als onderwerp voor onderzoek door de rekenkamer genoemd het inkoop- 

en aanbestedingsbeleid in relatie tot het controleprotocol. Dit zal worden doorgegeven aan de 
rekenkamer.  

Het verslag wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.   



  

4. Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus. 

Mw. Van Eijk stelt voor om de begroting voortaan in zijn geheel in beide raadscommissies te 
behandelen, omdat deze niet goed te splitsen is in taakvelden. Ook geeft zij aan dat de heer Cardinaal 
ontdaan is over het feit dat hem tijdens de schorsing van de raadsvergadering is medegedeeld dat hij 
een integriteitsrisico zou lopen door woordvoerder te zijn over het onderwerp fietsen in de binnenstad. 
De burgemeester zal een afspraak met hem maken. 
 
Mw. Stokbroeks vond het vervelend dat zij haar vraag in de rondvraag niet mocht stellen omdat deze 
niet actueel en urgent zou zijn, terwijl zij van de griffie het advies had gekregen om bij het vaststellen 
van de agenda een ordevoorstel te doen. De voorzitter wijst op de opdracht die voorzitter en griffier 
van de raad hebben gekregen om rondvragen te toetsen op actualiteit en urgentie. Hij heeft ook een 
afspraak met de heer Werps gemaakt. 
 
Mw. Beenders zou het beter hebben gevonden als de ingewikkelde discussie over asbestverwijdering in 
een commissievergadering had plaatsgevonden in plaats van in de raadsvergadering bij het onderwerp 
renovatie museum.  
 
Mw. Kadra vindt dat onderwerpen beter gespreid moeten worden over het jaar. In september lagen er 
zoveel agendapunten voor, dat de raad twee avonden heeft moeten vergaderen, terwijl de agenda’s 
voor de komende cyclus heel kort zijn.  
 
5. Memo vergaderstructuur. 

Het FVO is van mening dat informatiebijeenkomsten moeten worden gebruikt om opiniërend 
onderwerpen te bespreken voordat er een voorstel wordt uitgewerkt. Er mag dan nog geen stuk 
voorliggen. A-stukken worden niet meer gehanteerd. Zodra er een voorstel klaar is wordt dat als B-
stuk in commissie en raad behandeld. Daarmee worden dubbele vragen voorkomen en wordt de raad 
eerder bij onderwerpen betrokken.  
 
De griffie zal op 1 A4-tje verbeterpunten aangeven die meteen kunnen worden ingevoerd. Voor de 
nieuwe raad worden 2 à 3 varianten uitgewerkt over de vergaderstructuur, welke varianten op 4 april 
2018 in het beoogd FVO worden besproken.   
 
6. Concept-vergaderschema 2018. 

Het vergaderschema is akkoord, onder het voorbehoud dat de nieuwe raad kan besluiten met 
een andere vergaderstructuur te gaan werken. 

 
7. Memo’s verkiezingen. 

Tijdens de inloopdag voor nieuwe raadsleden op 26 maart 2018 moeten de emailadressen en de 
nieuwe iPad’s beschikbaar zijn voor de raadsleden. Er worden nieuwe iPad’s aangeschaft voor de 
raads- en commissieleden. Als er mensen zijn die liever met andere apparatuur werken, dienen zij dat 
zelf te regelen. De griffier zal een amendement maken voor de begrotingsbehandeling om een budget 
van € 25.000,- beschikbaar te stellen voor opkomstbevorderende activiteiten. Daarna stuurt de griffier 
een kort voorstel rond over welke activiteiten hiermee worden uitgevoerd. De fractievoorzitters 
reageren hier digitaal op. Ook wordt een amendement gemaakt om weer verkiezingsborden te 
plaatsen. De memo over coalitievorming wordt op dit moment voor kennisgeving aangenomen.  
 
8. Uitwerking motie SP WinD. 

Deze motie wordt niet uitgewerkt.  

 
9. Rondvraag en sluiting. 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Er wordt stilgestaan bij de ziekte van de heer 
Van Buuren. 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.   

 

    


