
 

Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg 
d.d. 1 maart 2018

Aanwezig:
Plaatsvervangend 
voorzitter

de heer Sijben (CDA, waarnemend raadsvoorzitter)

Fractievoorzitters de heren Kusters (Weert Lokaal), Peterse (SP; 
plaatsvervangend fractievoorzitter), Zincken 
(Juist495) en Stals (CDA), alsmede de dames Van 
Eijk (VVD), Beenders-Van Dooren (DUS Weert), 
Stokbroeks (D66) en Kadra (PvdA)

Toehoorder mevrouw Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal)
Directiesecretaris mevrouw Nagel
Griffier mevrouw Wolfs-Corten 

Afwezig:
Voorzitter burgemeester Heijmans
Secretaris de heer Brinkman
Fractievoorzitters de heer Goubet (SP)
 

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

2. Mededelingen. 
De griffier vraagt of de raads- en commissieleden de huidige iPads moeten kunnen overnemen 
tegen de restwaarde of dat deze teruggaan naar de gemeente. Het FVO is van mening dat de 
raads- en commissieleden in de gelegenheid moeten worden gesteld de iPad over te nemen. De 
griffier zal nagaan of dit per brief kan of dat er een raadsvoorstel nodig is. 
Noot: een raadsvoorstel is niet vereist.

Ook zal zij de berekening van de restwaarde aan het FVO doen toekomen.  
Berekening restwaarde iPads
Afschrijving start pas het jaar ná aanschaf = 2016.

Aanschafwaarde 33 
iPads 17.695,26

afschrijving 2016  €    4.423,82 

afschrijving 2017  €    4.423,82 
afschrijving tot en met 
maart 2018 3/12 €    1.105,95 

totaal afschrijving  €    9.953,58 
restwaarde 33 
iPads  €    7.741,68

restwaarde 1 iPad  
€        
234,60 

3. Vaststellen concept-verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 1 februari 2018.
Geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

4. Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus. 
De griffier zal nagaan waar is geregeld dat er binnen 50 meter van een stemlokaal geen 
verkiezingsborden mogen worden geplaatst. 



Noot: De kieswet bepaalt alleen dat iedere vorm van beïnvloeding van de kiezer in het stemlokaal niet is 
toegestaan. Buiten het stemlokaal mag er wel ‘reclame’ worden gemaakt. De kiezer moet ongehinderd zijn stem 
kunnen uitbrengen. Als een politieke partij pontificaal voor de ingang van het stembureau gaat staan en kiezers 
hindert dan mag hiertegen opgetreden worden. De 50 meter komt van de APV, die borden verbiedt binnen 50 meter 
van een kruispunt.
De heer Peterse roept allen op om zich aan de regels te houden. 

5. Concept-initiatiefvoorstel commissie onderzoek geloofsbrieven wethouders en 
inschuivende raadsleden.

Het FVO stemt in met het in procedure brengen van het initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van 
29 maart a.s.

6. Concept-initiatiefvoorstel protocol processtappen bestuurlijke integriteit gemeente 
Weert.

Het FVO stemt in met het in procedure brengen van het initiatiefvoorstel. De heer Stals heeft enkele 
vragen en opmerkingen bij het voorstel. Hij zal deze bespreken met de griffier. Indien daartoe 
aanleiding bestaat, zal hij bij het vaststellen van de agenda in de commissie BV-IW voorstellen het 
agendapunt van de agenda af te halen. 

7. Inwerkprogramma nieuwe raad.
 Verzocht wordt om op 5 april tevens in te gaan op de rol van het individuele raadslid 

(kaderstellen, controleren, volksvertegenwoordigen). Ook dienen dan de verschillende 
vergadermodellen te worden toegelicht. 

 Op 3 en 5 april zal ook de bevoegdheidsverdeling tussen raad, college en burgemeester 
aan de orde komen.

 Als aanvangstijdstip wordt 19.30 uur aangehouden (niet 19.00 uur). 

8. Spoorboekje coalitieonderhandelingen.
Deze memo is informatief bedoeld. Het proces gaat zoals het gaat. 

9. Cessie vergoedingen SP-raads- en commissieleden en eventuele wethouder.
Dit onderwerp wordt van de agenda afgehaald. Burgemeester en griffier hebben binnenkort 
een overleg met de heer Peterse (SP) hierover. Daarna wordt het standpunt van de gemeente 
bepaald en het FVO geïnformeerd. 

10. Rondvraag en sluiting.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
De plaatsvervangend voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.  

  


