
Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg
d.d. 8 maart 2017

Aanwezig:
Voorzitter burgemeester Heijmans
Fractievoorzitters de heren Kusters (Weert Lokaal), Van Buuren (VVD), Stals 

(CDA), Goubet (SP) en Zincken (Juist495) en de dames 
Kadra (PvdA), Beenders-Van Dooren (DUS Weert) en 
Stokbroeks (D66)

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

Afwezig:
Secretaris de heer Brinkman

1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt het bericht 
van verhindering van de heer Brinkman.

2. Mededelingen.
De burgemeester geeft aan dat het werkbezoek aan China van 14 maart tot en met 18 
maart a.s. een drieledig doel heeft: handelsmissie, kennismaken met de nieuwe 
burgemeester en secretaris van Yuhang en het voorbereiden van de volgende 
handelsmissie vanuit China naar Weert.

De burgemeester deelt verder mede dat er een dry-cooler op het dak van het stadhuis 
wordt geplaatst. De warmte-koude-installatie is in onbalans; dit moet worden hersteld. De 
totale installatie wordt geleased. Er is een kleine aanpassing in het budget noodzakelijk.  

3. Vaststellen concept-verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 1 februari 2017.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

4. Evaluatie commissie- en raadscyclus. 
 Er wordt gesproken over de integriteitstraining. De vertrouwenspersoon integriteit (VPI) 

heeft een heel eigen stijl. Raadsleden kunnen zich met vragen en dilemma’s op het 
gebied van integriteit eerst wenden tot de burgemeester en de griffier. 

 Mw. Beenders vond de opmerking van de burgemeester “als het zo doorgaat moeten we 
morgen terugkomen” misplaatst. De raadsvergadering moet op een goede manier 
afgerond kunnen worden. De burgemeester zal het de volgende keer wat minder 
dwingend verwoorden. 

 Mw. Jacobs vraagt of externen die presentaties komen geven, er ook op gewezen 
worden dat zij slechts 15 minuten de tijd hebben. Vaak ontstaat er een dialoog tijdens 
de presentatie. Ook worden er vaak plaatjes voorgelezen. De burgemeester zal er in het 
college nog een keer aandacht voor vragen. De ambtenaren die presentaties moeten 
geven krijgen een training en het is ook een aspect dat in het WinD-traject wordt 
meegenomen. Belangrijk is dat men nadenkt over welke boodschap men wil brengen. 
15 minuten moeten daarvoor voldoende zijn. 

5. Voorzitterschap commissie BV-IW mw. Jacobs-Verstappen.
Mw. Jacobs is nog niet zo lang commissievoorzitter en heeft om feedback gevraagd. 
Het FVO geeft aan dat zij een duidelijke, strenge, maar rechtvaardige en consequente 
voorzitter is, zowel naar de commissieleden als naar de portefeuillehouders.

6. Comité herdenking en bevrijding Weert.
Het college beoogt de herdenking vanuit de Martinuskerk te laten plaatsvinden. Er wordt een 
stille tocht gehouden en er vindt bij de Romulduskapel een herdenkingsplechtigheid plaats. De 



Martinuskerk is niet als kerk gekozen voor deze herdenking, maar als historisch gebouw. Er is 
met de Deken afgesproken dat er geen mis wordt gehouden. 
Het FVO heeft geen bezwaar tegen het gebruik van de kerk als gebouw, maar vindt het 
belangrijk dat de vrijwilligers zelf een belangrijke stem hebben in de manier waarop de 
herdenking wordt vormgegeven. De wijze waarop de herdenking in Stramproy plaatsvindt 
spreekt het FVO erg aan: in de kerk vindt een herdenkingsdienst plaats, waarna de stille tocht 
vanaf de kerk vertrekt. Degenen die de dienst in de kerk niet willen bijwonen wachten buiten 
totdat de tocht vertrekt. 
De burgemeester zal het comité vragen naar hun oplossing. De manier waarop de herdenking in 
Stramproy plaatsvindt kan daarbij als alternatief dienen. 

7. Herbenoeming voorzitter rekenkamer Weert.
Het FVO stemt in met het in gang zetten van de herbenoemingsprocedure van de heer Van 
Drunen als voorzitter van de Rekenkamer Weert.

8. Rondvraag en sluiting.
 De heren Stals en Van Buuren zijn de laatste week van maart afwezig. 
 De burgemeester licht de stand van zaken toe in de aangifte van de Bond van 

Wetsovertreders in de zaak rond het noodbevel.

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 

Noot na de vergadering: De burgemeester zal in de volgende bijeenkomst van het FVO (30 
maart a.s.) ingaan op enkele personele aangelegenheden. 


