
  

 

  

  

  

-CONCEPT-  

Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg  

d.d. 22 juni 2017 

Aanwezig:    
Voorzitter  burgemeester Heijmans  

Fractievoorzitters  de heren Kusters (Weert Lokaal), Van Gemert (plv. 
fractievoorzitter VVD), Sijben (plv. fractievoorzitter CDA) 
en de dames Beenders-Van Dooren (DUS Weert), Kadra 
(PvdA) en Stokbroeks (D66)   

Raadslid  mevrouw Jacobs (Weert Lokaal) 

Secretaris  de heer Brinkman  

Griffier  mevrouw Wolfs-Corten  

  

Afwezig:  

Fractievoorzitters  de heren Goubet (SP), Stals (CDA) en Zincken (Juist495) 

en mevrouw Van Eijk (VVD)  

  

  

1. Opening.  

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

2. Mededelingen.  

De voorzitter doet enkele vertrouwelijke mededelingen. 

 

3. Vaststellen concept-verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 24 mei 2017.  

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.   

  

4. Evaluatie commissie- en raadscyclus.   

• De commissie stelt bij aanvang van de vergadering de agenda voor haar vergadering 

vast. Om te voorkomen dat er gewacht moet worden op ambtenaren die uitgaan van de 

tijdstippen op de concept-agenda wordt afgesproken dat de ambtelijke ondersteuning 

de hele avond aanwezig moet zijn. De secretaris zal dit in de organisatie bekend 

maken. 

• Opmerkingen behandeling Kadernota:  

- het voorlezen van de algemene beschouwingen neemt veel tijd in beslag; 

- er kwam te weinig debat tot stand;  

- er vond juist meer debat plaats;  

- moeten er bij de Kadernota algemene beschouwingen worden gehouden?  

- moeten deze dan ook moeten worden voorgelezen?  

- er kan ook voor worden gekozen dat de fracties op elkaars beschouwingen 

reageren i.p.v. het college; 

- vooraf overleg tussen fracties? 

- de moties werden behandeld alsof zij al het definitieve standpunt van de raad 

bevatten. 

Afgesproken wordt de behandeling van de Kadernota in de fracties en in de driehoek te 

bespreken en in de volgende vergadering van het FVO elk een idee aan te leveren.   

• N.a.v. klachten van gasten van de raad over de hoge rugleuningen van de stoelen in de 

raadzaal, waardoor zij niet kunnen zien wie er het woord voert, wordt afgesproken dat 

wordt bekeken of er extra TV-schermen kunnen worden geplaatst. Ook de 

inventarisatie van de kosten van het ophogen van de publieke tribune wordt erbij 

gepakt. De opstelling in de raadzaal wordt de volgende keer besproken.  

• De opmerking van de VVD dat informatiebijeenkomsten steeds meer het karakter 

krijgen van commissievergaderingen omdat er politieke vragen worden gesteld wordt 



betrokken bij de evaluatienotitie over de vergaderstructuur. Ook de 

commissievoorzitters moeten hierop letten. 

• De presentatie over Beekpoort werd in een openbare commissievergadering gehouden, 

maar werd daarna niet op de website geplaatst omdat deze vertrouwelijk zou zijn. De 

scheidslijn tussen openbare en niet-openbare stukken zal worden meegenomen in de 

evaluatienotitie over de vergaderstructuur.  

 

5. Bespreken aanpak motie WinD.  

De indiener van de motie, Bert Peterse (SP), zal voor de volgende bijeenkomst van het FVO 
worden uitgenodigd om de achter de motie liggende gedachten te bespreken.  

  

6. Rondvraag en sluiting.  

• Weert Lokaal vraagt waarom de raadsvergadering van 15 juni niet op TV is uitgezonden 

door MLA. De griffier antwoordt dat dat te maken heeft met werkzaamheden in het 

gebouw van MLA voor het onderbrengen van het archief aldaar. Zij wist dit vooraf niet 

en heeft al naar MLA gecommuniceerd dat zulke zaken voortaan wel vóór de 

raadsvergadering moeten worden doorgegeven.  

• N.a.v. de mededeling van de heer Werps (D66) in de raadsvergadering, waarmee hij 

mensen opriep deel te nemen aan de menselijke ketting tegen de kerncentrale in 

Tihange wordt afgesproken dat mededelingen voortaan alleen de orde van de 

vergadering mogen betreffen of vanuit de gemeente noodzakelijk moeten zijn. Ook 

burgers krijgen de mogelijkheid een petitie aan te bieden of iets dergelijks, maar dat 

geldt niet voor organisaties die gelieerd zijn een de politiek (zoals ROOD van de WSP). 

Het agendapunt mededelingen is niet bedoeld voor mededelingen van raadsleden.  

• De voorzitter wijst op het personeelsfeest dat op 23 juni plaatsvindt en de excursie van 

6 juli a.s. 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.   
 

    


