
 

Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg 
d.d. 16 mei 2018

Aanwezig:
Voorzitter burgemeester Heijmans
Fractievoorzitters de heren Van Gemert (VVD) en Goubet (SP), 

alsmede de dames Winters (Weert Lokaal), 
Beenders-Van Dooren (DUS Weert), Stokbroeks 
(D66) en Kadra (PvdA)

Secretaris de heer Brinkman
Griffier mevrouw Wolfs-Corten 

Afwezig:
Fractievoorzitter H. Stals (CDA)
 

1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt het bericht van 
verhindering van de fractie CDA.

2. Mededelingen. 
 Aanstaande dinsdag beginnen de werkzaamheden aan de raadzaal. De commissie BV-IW 

zal in de commissiekamer vergaderen. 
 De burgemeester doet vertrouwelijke mededelingen over de buitendienst.
 De griffie zal verhuizen. Door de komst van een vijfde wethouder is de kamer van de griffie 

benodigd voor de nieuwe bestuurder. De griffie neemt zijn intrek in de voormalige 
rookkamer. 

 De burgemeester doet enkele vertrouwelijke mededelingen over personele wisselingen, het 
AZC en motorclubs. 

3. Vaststellen concept-verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 4 april 2018.
Geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

4. Inrichting raadzaal.
De fracties PvdA, VVD en SP zijn akkoord met de voorgestelde aanpassingen. D66 en Weert Lokaal 
zijn alleen akkoord met fase 1. De verhoging van de publieke tribune is fase 2. Er is nog geen 
besluit genomen over deze fase. DUS Weert en CDA (bij monde van Weert Lokaal) zijn tegen de 
aanpassingen. 
Weert Lokaal vindt het een knelpunt als de pers en het publiek te kort achter de raadsleden zitten, 
omdat er op de grote ipads gemakkelijk meegekeken kan worden. Bezien zal worden of de 
perstafel opgeschoven kan worden. 
Het FVO concludeert dat het belangrijk is dat alle raadsleden het grote scherm goed kunnen zien.
De projectleider heeft gevraagd of er raadsleden zijn die de netwerkaansluiting in de tafels 
gebruiken. Dat is niet het geval. De WIFI moet dan wel goed functioneren. Ook moeten er 
stroomaansluitingen zijn. 

5. Voorlopige voorzitters raadscommissies (tot aan zomerreces).
De heer Van de Loo (Weert Lokaal) zal worden verzocht een van beide raadscommissies 
voor te zitten, bij voorkeur de commissie Ruimte. De burgemeester zal de andere 
raadscommissie voorzitten.
De fracties zullen kandidaten zoeken om te worden benoemd als commissievoorzitter en 
plaatsvervangend commissievoorzitter van de raadscommissies, inclusief de 
informatiebijeenkomsten.

6. Initiatiefvoorstel benoemen leden en plaatsvervangende leden auditcommissie.
Het FVO stemt in met het in procedure brengen van dit initiatiefvoorstel.



7. Initiatiefvoorstel pilot Grip op Regionale Samenwerking.
Het FVO stemt in met het in procedure brengen van dit initiatiefvoorstel. De griffier zal een 
omschrijving van de taak van het lid van de regiegroep in het verslag opnemen.
ANTWOORD: Taak: De regiegroep draagt zorg voor een duurzame netwerksamenwerking tussen de 
gemeenteraden op het gebied van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Tevens is de 
regiegroep tijdens de pilotperiode het aanspreekpunt voor de netwerkgroepen op het gebied van de 
uitvoering van de pilots en de algemene denktank in het kader van samenwerkingsverbanden. 
Samenstelling: Twee raadsleden per gemeenteraad, ondersteund door de werkgroep, zijnde alle Midden-
Limburgse griffiers.

8. Werkbezoek nieuwe raad.
Als bestemming wordt gekozen voor Eindhoven. De burgemeester zal zijn collega in Eindhoven 
vragen of wij in het stadhuis kunnen worden ontvangen. Ook zal er een bedrijf worden bezocht en 
eventueel de GGZ-E, die dit jaar zijn 100-jarig bestaan viert. 
Als datum wordt gekozen voor vrijdag 13 juli; dan wordt het werkbezoek afgesloten met een 
gezamenlijk bezoek aan Bospop. Alternatieve data zijn 12 juli en 7 september. 
De Raad van Avontuur zal ideeën aanleveren. De fracties geven aan de griffier door wie zij 
afvaardigen in de Raad van Avontuur. 

9. Bestemming oude iPads.
Het FVO doet de volgende suggestie: de ingeleverde ipads beschikbaar stellen aan minima 
(armoedebestrijding). Zij zullen aan de afdeling WIZ worden overgedragen. De restwaarde van de 
ipads wordt aan het betreffende budget toegevoegd.  

10. Rondvraag en sluiting.
In de coalitieonderhandelingen en vervolgens ook met de fracties die hier niet aan 
deelnamen is gesproken over de vergadersystematiek. Het model van Roermond wordt als 
een goed model met wat minder tijdsdruk beschouwd. De griffier zal een memo maken over 
de Roermondse systematiek in relatie tot de met de raad en college in Weert gehouden 
evaluatie. Deze memo wordt rondgemaild en indien mogelijk eerder dan het volgende FVO (6 
juni) met de fractievoorzitters besproken. 
De commissie onderzoek geloofsbrieven die de geloofsbrieven van de wethouders en de hen 
opvolgende raadsleden onderzoekt komt op 29 mei ’s avonds bijeen. De fracties leveren nog 
leden aan voor zover dat nog niet is gebeurd. 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 


