
                                            

Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg  
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Aanwezig:  
Voorzitter burgemeester Heijmans 

Fractievoorzitters de heren Kusters (Weert Lokaal), Goubet (SP), 
Zincken (Juist495) en Sijben (CDA; plv. 
fractievoorzitter) en de dames Van Eijk (VVD), 
Beenders-Van Dooren (DUS Weert), Stokbroeks 
(D66) en mevrouw Kadra (PvdA) 

Griffier mevrouw Wolfs-Corten 

Secretaris de heer Brinkman 

 

Afwezig: 

Fractievoorzitter de heer Stals (CDA) 

  

 

 

1. Opening.  

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt het bericht 
van verhindering. De heer Sijben vervangt de heer Stals. 
  

2. Mededelingen.  

De voorzitter doet de volgende mededelingen: 

• De rondvraag in commissies duurt erg lang. 

• Er is een brief van Prorail binnengekomen waarin wordt aangegeven dat er extra treinen 

gaan rijden tussen Hamont en Chemelot. Het college heeft enkele brieven geschreven 

waarmee de veiligheidssituatie aan de orde wordt gesteld. Op 2 januari vindt er een 

gesprek plaats met de directeur van Prorail. De heer Sijben zal wethouder Van Eersel er 

nog eens op wijzen dat Prorail een informatiebijeenkomst zou organiseren voordat er een 

besluit zou worden genomen over een toename van het aantal treinen.  

• De voorzitter meldt dat het Syrische gezin bericht van de IND heeft gehad dat zij een 

verblijfsvergunning krijgen voor 5 jaar. 

• De voorzitter deelt mede dat in het kader van Kiezen met Visie alle 

vervangingsinvesteringen een jaar zijn opgeschoven, waaronder ook de aanschaf van de 

iPads voor de nieuwe raad. Het weer terugzetten van deze investering van 2019 naar 

2018 brengt kosten met zich mee. Het FVO besluit dat er meteen na de verkiezingen 

nieuwe iPads aan de raadsleden worden uitgereikt en stemt ermee in dat de extra kosten 

hiervan wordt meegenomen in de eerste rapportage. De griffier zal ook een offerte 

opvragen voor iPads met een groter beeldscherm.  

 

3. Vaststellen concept-verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 22 november 2017.  

Mw. Beenders mist de afspraak dat zou worden nagegaan of er in de digitale leeszaal een apart 
kopje voor raadsinformatiebrieven kan komen. Dit zal in het verslag worden toegevoegd. 

Het verslag wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.  

 

4. Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus (inclusief begrotingsbehandeling). 

Vanuit het FVO worden de volgende opmerkingen gemaakt: 
• Het hoort niet dat de raadsvoorzitter een voorstel van een raadslid betitelt als een briljant idee. 
• De manier waarop het interpellatieverzoek is verlopen toont aan dat er behoefte is aan de 

mogelijkheid om in de raadsvergadering schriftelijk vooraf ingediende vragen mondeling te 



doen beantwoorden door het college. Deze mogelijkheid bestond voorheen (art. 40 RvO), maar 
thans niet meer. Dit zal worden betrokken bij de vergaderstructuur voor de nieuwe raad.  

• De beantwoording door het college tijdens de begrotingsbehandeling was wennen. De 
begrotingsbehandeling stelt op deze manier niet veel meer voor; er is te weinig diepgang.  

• De pitches worden wel als positief bevonden. 
• Er werden weer erg veel moties en amendementen ingediend. Dat wordt veroorzaakt door de 

naderende verkiezingen, de gunstige financiële situatie van de gemeente en doordat het debat 
tijdens de begrotingsbehandeling alleen nog aan de hand van moties en amendementen wordt 
gevoerd en niet over de inhoud van de programma’s.  

• Enkele fracties zijn van mening dat niet was afgesproken dat het college schriftelijk zou 
reageren op moties, amendementen en vragen over de begroting. Dit was echter wel zo in het 
draaiboek opgenomen. De meeste fracties vonden het prettig om al vóór de 
begrotingsbehandeling te weten hoe het college aankijkt tegen de concept-moties en –
amendementen.  

• Een mogelijkheid om de hoeveelheid moties en amendementen terug te brengen is deze veel 
eerder in te dienen, waardoor er meer gelegenheid is tot vooroverleg en bundeling van zaken. 
Een afstemmingsoverleg vóór de begrotingsbehandeling wordt door een aantal fracties niet 
wenselijk geacht, het debat hoort in de raadsvergadering plaats te vinden.  

 
Afgesproken wordt dat in het volgende FVO wordt teruggekomen op de begrotingsbehandeling. Deze 
wordt vooraf in de fracties besproken. De griffier zet alvast de bevindingen van vanavond op een rijtje. 
 
5. Memo ondermijning. 

De voorzitter licht de memo toe. De gemeente laat met betrekking tot de kandidaat-wethouders wel 
een risicoanalyse uitvoeren, maar mag geen VOG vragen aan (kandidaat-)raadsleden. De politieke 
partijen kunnen dat zelf wel doen. Ook zonder VOG kunnen zij besluiten om personen waarover zij 
twijfels hebben niet op de kandidatenlijst te zetten.  

 
6. Stand van zaken verkiezingskrant en verkiezingsborden/spanframes. 

Verkiezingskrant 
Er wordt gekozen voor het aanbod van Nicole Smolenaers, op tabloidformaat en zonder advertenties. 
Bekeken wordt of op de achterpagina alle kandidatenlijsten kunnen worden geplaatst. Het verschijnen 
van de verkiezingskrant wordt afgestemd op het verspreiden van de Van Horne-krant. Het is niet 
wenselijk dat beide kranten in hetzelfde weekend worden verspreid. 
 
Verkiezingsborden 
Vanwege de kosten wordt afgezien van het plaatsen van verkiezingsborden. De partijen kunnen wel 
sandwichborden plaatsen (met vergunning). 
 
Verkiezingsmarkt 
Hierover wordt later een besluit genomen. De meningen lopen uiteen de locatie (in stadhuis of op 
markt) en duur (eenmalig of gedurende een langere periode). De voorkeur gaat wel uit naar een 
zaterdag. De gemeente communiceert over een eventuele verkiezingsmarkt via de website en op de 
gemeentepagina.  
 
Umbelder en mini-karretjes 
Het idee een Umbelder door Weert laten trekken die mensen oproept om te gaan stemmen wordt  later 
in overweging genomen. Dit geldt ook voor het idee om een week voor de verkiezingen bestickerde 
mini-karretjes door Weert te laten rijden.  
 
Het onderwerp opkomstbevorderende activiteiten wordt nogmaals geagendeerd voor de volgende 
vergadering.  
 
De griffier zal ervoor zorgen dat de volgende twee vragen van mw. Beenders worden beantwoord: 
- Klopt het dat de lijstnummers pas op 9 februari 2018 bekend zijn? 
- Vanaf wanneer kunnen sandwichborden worden geplaatst en hoeveel mogen er op de singel 

worden geplaatst? 
 
7. Rondvraag en sluiting. 

De heer Kusters vraagt naar de stand van zaken van de artikel 12-procedure. De burgemeester 
antwoordt dat de advocaat op 5 januari de gronden aanlevert.  

 



De heer Zincken vraagt of bij het toekennen van de lijstnummers alleen een loting plaatsvindt 
tussen de partijen die voor het eerst aan de verkiezingen meedoen. De voorzitter antwoordt dat 
dat het geval is. De zittende partijen krijgen een lijstnummer aan de hand van de 
verkiezingsuitslag van de vorige verkiezingen. 

 

De griffier vraagt of er nog meer partijen dan de drie die zich hebben aangemeld aan het debat 
willen deelnemen dat het College Weert en het Bravo College Cranendock in februari of maart 
organiseren. Afgesproken wordt de vraag nogmaals rond te mailen.  

 

De voorzitter licht de stand van zaken van de procedure rondom het gebruik van het 
gemeentewapen door de Partij van Weert toe. De Hoge Raad van de Adel heeft een advies aan de 
rechter uitgebracht, waarin de gemeente op alle punten in het gelijk wordt gesteld. De advocaat 
van de Partij voor Weert heeft tot en met week 1 van 2018 de tijd om een pleidooi aan te 
leveren. De burgemeester heeft contact opgenomen met de heer Smolenaers en hem andermaal 
aangeboden er samen uit te komen.  

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.   

 

    


