
 

 

 

 

 

 
 

Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg 
d.d. 20 april 2017 

Aanwezig:  
Voorzitter burgemeester Heijmans 

Fractievoorzitters de heren Kusters (Weert Lokaal), Van Buuren (VVD), 
Goubet (SP), Zincken (Juist495) en Sijben (CDA, plv.) en 
de dames Kadra (PvdA) en Stokbroeks (D66)  

Secretaris de heer Brinkman 

Griffier mevrouw Wolfs-Corten 
 
Afwezig: 
Fractievoorzitter de heer Stals (CDA) en Beenders-Van Dooren (DUS 

Weert) 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de 
berichten van verhindering.  
 
2. Mededelingen. 

• Er heeft zich een datalek voorgedaan in het samenwerkingsverband 
gegevensbeheer jeugdzorg. Het lek is gedicht en er zijn geen gegevens op straat 
beland. 

• De burgemeester van de gemeente Eijsden-Margraten verzoekt zijn collega’s om 
als ambassadeur op te treden voor deelname aan een menselijke keten op 25 juni 
a.s. tussen Maastricht-Aken-Luik en Tihange. 

• Er is een klacht tegen de burgemeester ingediend vanwege het niet meer 
beantwoorden van berichten van een overbuurman. 

• Er komt een vervolg in de procedure inzake het noodbevel overlast gevende 
asielzoekers. 

 
3. Vaststellen concept-verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 30 maart 2017. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
4. Evaluatie commissie- en raadscyclus.  

• Bij de behandeling van de coördinatieregeling werd al veel gesproken over het al dan 
niet toestaan van het hotel, terwijl dat nog niet aan de orde was. Het convenant Weert-
Nederweert is een openbaar stuk, maar werd toch aanvankelijk niet beschikbaar 
gesteld.  

• De opmerkingen van de voorzitter dat de uitleg van een wethouder al dan niet 
voldoende was, bevat een waardeoordeel. Het is aan het raadslid zelf om dat te 
bepalen. 

• Commissie Ruimte: de voorzitter stond bij het onderwerp uitweg Limburglaan 21 niet 
toe dat er bij het spreekrecht met de wethouder over werd gesproken, maar ook niet 
dat het een agendapunt werd en evenmin dat er bij de rondvraag in twee termijnen 
over kon worden gesproken. De griffier zal dit voor de junicyclus met de 
commissievoorzitter bespreken. 

• De SP vond de voor de rondvraag in de raad ingediende vragen wel urgent en zal een 
volgende keer de vragen ondanks negatief advies van burgemeester en griffier gewoon 
stellen.  

• Het FVO roept de fracties op om moties op tijd aan te leveren en niet pas op de dag van 
de raadsvergadering. 

• Ook roept het FVO de fracties op om moties vreemd aan de orde van de dag alleen in te 
dienen als dat urgent en dringend is. Moties zijn een te belangrijk instrument om voor 
alles te gebruiken. 

 



 

  

5. Comité 4 en 5 mei. 
Er is een dispuut met het Comité 4 en 5 mei. In het college zal worden gesproken over 
het vervolg.  
 
6. Openstellen vacature gemeentesecretaris vóór of na de verkiezingen. 
Vóór de gemeenteraadsverkiezingen wordt de vacature opengesteld. De nieuwe 
gemeentesecretaris wordt benoemd door het nieuwe college van burgemeester en wethouders.   
 
7. Rondvraag en sluiting. 
De heer Van Buuren gaat stoppen als fractievoorzitter van de VVD. De fractie bespreekt morgen 
wie hem opvolgt. De griffier vraagt wie vanuit de fracties deelneemt aan de regionale 
werkgroep en de netwerkgroepjes grip op regionale samenwerking. Dit zal worden 
doorgegeven. 
 
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.  
 
 


