
 

Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg 
d.d. 1 februari 2018

Aanwezig:
Voorzitter burgemeester Heijmans
Fractievoorzitters de heren Kusters (Weert Lokaal), Goubet (SP), Sijben 

(CDA; plaatsvervangend fractievoorzitter) en 
Zincken (Juist495) en de dames 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) 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 de volgende mededelingen:

 Onderbemensing stadstoezicht.
 Mailverkeer voormalig medewerkster. De mail van vandaag aan de raadsleden wordt op 

de lijst van aan de raad gerichte brieven geplaatst, waarna het college de brief kan 
afdoen. In de fracties wordt besproken niet te reageren.

 Schorsingen en ontslagen medewerkers buitendienst. Ook hier prudent mee omgaan.
 Stand van zaken kwestie logo Partij voor Weert. Rechter buigt zich op 22 mei over deze 

zaak. Dat betekent dat het logo waarschijnlijk gebruikt gaat worden voor de verkiezingen. 
Het college zal een brief aan de Partij voor Weert sturen, waarin wordt aangegeven dat 
het logo in de (door de gemeente betaalde) verkiezingskrant wordt geplaatst, maar dat 
daaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De gemeente is niet akkoord met het 
gebruik van het logo. 

 Uit het overzicht dat de secretaris opstelt van zaken die openstaan en na de verkiezingen 
worden opgepakt, blijkt dat er een personeelstekort is. Er zal een voorstel aan de raad 
worden voorgelegd om de vaste formatie uit te breiden. Daardoor kan de externe inhuur 
worden teruggebracht. 

 De werkgeverscommissie griffie zal de nieuwe raad voorstellen om de functie van de 
coördinator raadsinformatie formeel onder te brengen bij de griffie, waardoor daar een 
capaciteitsuitbreiding van ½ fte ontstaat. Het is de bedoeling de griffier en de 
raadsadviseur te ontlasten v.w.b. de meer administratieve taken, zodat zij zich op de 
grotere onderwerpen kunnen richten.  

3. Vaststellen concept-verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 20 december 2017.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

4. Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus, inclusief begrotingsbehandeling. 
De begrotingsbehandeling wordt aan de nieuwe raad gelaten.
Meerdere fracties geven aan dat het optreden van mw. Faber in de commissie BV-IW een debat 
onmogelijk maakte. Er werd dermate op de emotie gespeeld, dat er geen ruimte meer was voor 
(kritische) vragen. Er werd een sfeer gecreëerd waarin degenen die vóór het gebruik van glas waren, 
daardoor tegen de politie waren. 



De burgemeester antwoordt dat argumenten steekhoudend moeten zijn. Op de discussie glas 
of plastic wordt nog een keer teruggekomen in de commissie.

Mw. Stokbroeks vraagt waarom dhr. Nouwen een verklaring mocht afleggen bij de rondvraag, terwijl 
D66 eerder geen vragen mocht stellen omdat deze niet actueel en urgent zouden zijn. De voorzitter 
antwoordt dat hij vooraf alleen wist dat dhr. Nouwen een verklaring wilde afleggen, maar hij wist niet 
waarover. Noch de voorzitter, noch de griffier, noch de raad vindt de huidige afspraken rondom de 
rondvraag prettig werken. Het is aan de nieuwe raad om te bezien of de rondvraag gereguleerd moet 
worden dan wel vrij moet worden gelaten. 

5. Vergadercycli maart, april en mei.
De maartcyclus wordt gehandhaafd. Er worden geen controversiële stukken in procedure gebracht. In 
april wordt geen vergadercyclus gepland. In deze maand vindt het uitgebreide inwerkprogramma plaats 
(circa 8 avonden). In mei vindt de raadsvergadering plaats waarin de wethouders worden benoemd. 
Hierin worden ook eventuele spoedeisende, inhoudelijke, niet-controversiële agendapunten behandeld. 
Indien nodig worden er ook commissievergaderingen gehouden. Deze hebben dan een informeel 
karakter, omdat de commissies nog niet zijn ingesteld. De burgemeester is dan voorzitter, omdat er ook 
nog geen commissievoorzitters zijn benoemd. 

6. Concept-initiatiefvoorstel commissie onderzoek geloofsbrieven nieuwe raad.
De griffier licht toe, dat de heer Verheggen geen deel meer kan uitmaken van de commissie onderzoek 
geloofsbrieven, omdat hij herkiesbaar is. De heer Kusters is bereid om lid van de commissie te worden. 
Het FVO stemt in met het in procedure brengen van het initiatiefvoorstel.

7. Functioneringsgesprek vertrouwenscommissie met burgemeester, oude of nieuwe raad?
Het functioneringsgesprek met de burgemeester zal in het najaar plaatsvinden. Op 4 april 
wordt dit in het nieuwe FVO besproken. 

8. Stand van zaken opkomst bevorderende activiteiten rondom verkiezingen.
 De griffier geeft aan dat het opstellen van de verkiezingskrant op schema ligt. Binnenkort 

worden de pagina’s ter goedkeuring aan de partijen voorgelegd. 
 WeertdeGekste is bezig met het organiseren van het lijsttrekkersdebat. Volgende week vindt 

daarover overleg plaats. 
 Het FVO heeft zich nog niet definitief uitgelaten over het houden van een verkiezingsmarkt in 

het stadhuis. De meeste partijen vinden dat een dergelijke markt buiten het stadhuis moet 
worden gehouden. Omdat de partijen toch al informatiestands in de stad neerzetten, hoeft 
vanuit de gemeente niets georganiseerd te worden. 

 De NOS voert gesprekken met burgemeester, wethouders en lijsttrekkers. Mw. Kadra laat weten 
dat de NOG zowel met haar als met de lijsttrekker van de PvdA gesproken heeft. 

 De NOS verzoekt om niet bekend te maken dat er exit-polls worden gehouden. Men wil de 
verkiezingsuitslag niet beïnvloeden. 

 Dhr. Zincken heeft de griffier gevraagd of het is toegestaan om mensen die slecht ter been zijn 
of ver buitenaf wonen met een Juist495-auto op te halen en naar een stembureau te brengen. 
De griffier heeft dit nagevraagd bij de Kiesraad en het wordt afgeraden. De mensen die door 
een politieke partij naar het stembureau worden gebracht, zullen een morele plicht voelen om 
ook op die partij te stemmen. Dhr. Zincken vraagt of het FVO dit dan wel mag doen. Het FVO 
geeft aan dat niet te willen. 

 Er zal op worden toegezien dat er geen verkiezingsborden bij de ingang van stembureaus of op 
korte afstand daarvan worden geplaatst. 

 Desgevraagd geeft de burgemeester aan dat hij aan het debat op het college deelneemt om 
het belang om te gaan stemmen te benadrukken. Hij zal niet aan het debat zelf deelnemen. 

9. Werkbezoek raad 2018.
De voorzitter deelt mede dat er in Brussel van 4 tot en met 6 juli een historisch spektakel 
rondom het Van Hornejaar plaatsvindt. Dit zou een mooie bestemming kunnen zijn voor de 
raadsexcursie dit jaar. Dit wordt aan de nieuwe raad gelaten. 

10. Rondvraag en sluiting.
Mw. Beenders vraagt of de evenementenvergunning voor de carnavalsactiviteiten op de oude en 
de nieuwe markt voldoende ruimte laat zodat brandweer, ambulance en politie ter plaatse kunnen 
komen. De voorzitter antwoordt bevestigend en geeft aan dat dit aspect zal worden betrokken bij 
de nieuwe kaders voor het horeca- en evenementenbeleid, die in 2019 aan de raad worden 
voorgelegd.



Dhr. Sijben wijst op het belang van het tijdig voor de nieuwe raadsleden beschikbaar zijn van 
iPads en emailadressen. Na de vorige verkiezingen duurde het te lang voordat dit geregeld was. 
De griffier antwoordt dat er al afspraken hieromtrent zijn gemaakt. De iPads worden op 26 maart 
uitgeleverd aan de raadsleden, de emailadressen werken dan ook. De raadsleden krijgen een 
@weert-adres via gmail. Omdat zij geen werkplek bij de gemeente hebben kost een aansluiting 
circa € 8.000,- per raadslid. De emailadressen zien er dus voortaan anders uit, maar de 
functionaliteit blijft hetzelfde. Men kan ook nog kiezen voor al dan niet doorsturen van de e-mails. 

De griffier heeft offertes aangevraagd voor 3 formaten iPads: 9,7 inch, 10,5 inch en 12,9 inch. Een 
iPad met een beeldscherm van 12,9 inch is aanzienlijk groter, maar er is uiteraard ook een 
duidelijk prijsverschil. Afgesproken wordt het gewenste formaat in de fracties te bespreken en 
uiterlijk volgende week te laten weten welk formaat de fractie wil. Voor alle raadsleden wordt 
hetzelfde formaat aangeschaft. Als een fractie niet reageert wordt dit opgevat als instemming met 
de meerderheid van de fracties. De fracties DUS Weert en Juist495 willen graag een iPad met 12,9 
inch beeldscherm, de SP-fractie kiest voor een formaat van 9,7 inch. 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.  

  


