
 

Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg 
d.d. 28 september 2017

Aanwezig:
Voorzitter burgemeester Heijmans
Fractievoorzitters de heren Kusters (Weert Lokaal), Zincken (Juist495) 

en Sijben (plv. fractievoorzitter CDA) en de dames 
Beenders-Van Dooren (DUS Weert), Kadra (PvdA) 
en Stokbroeks (D66) 

Raadslid mevrouw Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal)
Griffier mevrouw Wolfs-Corten

Afwezig:
Fractievoorzitters mevrouw Van Eijk (VVD) en de heren Stals (CDA) 

en Goubet (SP)
Secretaris de heer Brinkman

 
 
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:

 Het college heeft op 26 september jl. een besluit genomen inzake de oliebollenkraam. De 
brief aan de raad staat in GO

 Het college zal binnenkort een voorstel inzake het 4 en 5 mei-comité behandelen; daarna 
wordt de raad geïnformeerd.

 Wethouder Van Eersel verzoekt in het volgende FVO vertrouwelijke mededelingen te 
mogen doen over de Poort van Limburg. Het FVO geeft aan dat dit beter in een besloten 
deel van de commissievergadering Ruimte kan gebeuren.

 Het college zal strenger handhaven op St. Maartensvuren. Dit wordt uitsluitend gebaseerd 
op de veiligheid, niet op het aantal m3’s. 

 Er is een brief van de Minister van BZK naar alle gemeenten en provincies gestuurd 
inzake het vonnis van de Rechtbank Midden-Nederland, waarin wordt uitgesproken dat de 
cessieregeling van de SP met gemeenten en provincies in strijd met de openbare orde en 
daardoor nietig is. De griffier zal met de fractievoorzitter van de SP bespreken per 
wanneer deze constructie kan worden gewijzigd.

3. Vaststellen concept-verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 30 augustus 2017. 
Naar aanleiding van punt 4 in het verslag merkt dhr. Sijben op dat de voorzitter van de 
rekenkamer ook  aangaf dat er ook nadelen zitten aan samenwerking door rekenkamers. Dit zal 
worden toegevoegd.
Het verslag wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.  
 
4. Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus. 
Mw. Beenders vond de vergadering lang duren. Mw. Stokbroeks vond het vervelend dat het bestuur 
van het zwembad op 20 september de hele avond op de publieke tribune zat, waarna het agendapunt 
pas op 21 september werd behandeld. Afgesproken wordt om, indien mogelijk, agendapunten 
waarvoor publiek aanwezig is, naar voren te halen. Dhr. Zincken vond het ongepast om het filmpje 
over de ongeregeldheden op de Oelemarkt te tonen, omdat er helemaal niet met glas werd gegooid. 
Het ondersteunde dus het betoog van de burgemeester niet. Dhr. Sijben merkt op dat de presentatie in 



de informatiebijeenkomst Ruimte over het verplaatsen van de ondergrondse afvalbak erg gedetailleerd 
was. Mw. Kadra vindt dat er in september teveel agendapunten te behandelen waren. Mw. Jacobs stelt 
voor om het aantal presentaties op één avond te beperken tot maximaal drie. Dit zal worden betrokken 
bij de evaluatie van de vergaderstructuur. Aan dhr. Goubet zal worden doorgegeven dat hij zelf met 
mw. Beenders moet spreken over hetgeen zij via de sociale media over de verplaatsing van het bedrijf 
Swinnen publiceerde. 

5. Bespreken uitwerking motie SP WinD.
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende bijeenkomst.

6. Bespreken mogelijkheden aanpassing raadzaal.
Het doel van de aanpassingen is dat het publiek beter zicht heeft op de deelnemers aan de 
vergadering. Er moet daarom een verhoging komen. Ook zitten de burgemeester en de wethouders nu 
met hun rug naar het publiek toe. De ambtenaren moeten recht achter de wethouders kunnen zitten; 
zij zitten nu tussen het publiek. Het spreekgestoelte komt naast de wethouders te staan. 
Afgesproken wordt de mogelijke aanpassingen met de nieuwe raad te bespreken.

7. Inventariseren of er bij de fracties ideeën zijn voor een rekenkameronderzoek in 
2018.

De fracties hebben momenteel geen onderwerpen voor een rekenkameronderzoek. 

8. Bespreken ideeën behandeling Kadernota.
In 2018 wordt waarschijnlijk geen Kadernota opgesteld. Het onderwerp wordt daarom niet behandeld.

9. Bespreken draaiboek begrotingsbehandeling.
Afgesproken wordt de begrotingsbehandeling op de volgende manieren aan te passen, zodat 
het raadsdebat meer tot zijn recht komt en de behandeling wat levendiger wordt:

 de fracties kunnen tot zondagavond 29 oktober 00.00 uur hun politieke visies, politiek-
bestuurlijke vragen en moties en amendementen indienen; 

 het college beantwoordt deze op 31 oktober, waarna de antwoorden uiterlijk om 18.00 
uur aan de raad beschikbaar worden gesteld;

 de fracties lezen geen algemene beschouwingen voor;
 elke fractie zet in een ‘pitch’ van 3 minuten haar hoofdpunten neer;
 de collegeleden reageren eveneens in een ‘pitch’ van 3 minuten (gemiddeld);
 de raadsvoorzitter zal enigszins flexibel omgaan met de duur van de ‘pitches’;
 de moties en amendementen worden per hoofdstuk in stemming gebracht, meteen na het 

raadsdebat over dat hoofdstuk.
De griffier zal het draaiboek dienovereenkomstig aanpassen en rondsturen.

10. Rondvraag en sluiting.
Mw. Beenders heeft de aankondiging gezien van de politieke bijeenkomst van Weert Lokaal op een 
zaterdag in het stadhuis. Zij vraagt hoe het kan dat dit nu wordt toegestaan, terwijl eerdere verzoeken 
om het stadhuis voor politieke avonden of ledenvergaderingen te mogen gebruiken werden afgewezen. 
De voorzitter antwoordt dat er thans flexibeler mee wordt omgegaan. Het stadhuis mag gebruikt 
worden voor politieke activiteiten. De kosten, die de gemeente daarvoor maakt, worden gefactureerd 
aan de betreffende partij. 

De griffier licht toe, dat de raadsvoorzitter, als de raad geen wensen en bedenkingen uitbrengt, 
kan volstaan met de constatering dat er geen wensen en bedenkingen zijn die in stemming 
moeten worden gebracht. Er hoeft geen stemming plaats te vinden als er geen wensen en 
bedenkingen zijn. 
In zijn algemeenheid vindt er alleen hoofdelijke stemming plaats als er om wordt gevraagd. De 
gemeentewet bepaalt dat als er niet om wordt gevraagd het voorstel wordt geacht te zijn 
aangenomen.

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.  

  


