
 

Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg 
d.d. 4 april 2018

Aanwezig:
Voorzitter burgemeester Heijmans
Fractievoorzitters de heren Küsters (Weert Lokaal), Van Gemert (VVD) 

en Stals (CDA), alsmede de dames Duijsters (SP; 
plaatsvervangend fractievoorzitter), Beenders-Van 
Dooren (DUS Weert) en Stokbroeks (D66)

Secretaris de heer Brinkman
Griffier mevrouw Wolfs-Corten 

Afwezig:
Fractievoorzitters mevrouw Kadra (PvdA) en de heer Goubet (SP)
 

1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van 
verhindering. De heer Küsters is voorlopig fractievoorzitter van Weert Lokaal. 

2. Mededelingen. 
 De burgemeester en de griffier hebben een gesprek gehad met de heer Peterse van de SP 

over het afdrachtsysteem. Er is afgesproken de afdracht te handhaven. De minister van 
BZK heeft nog geen duidelijk standpunt ingenomen en er ligt slechts 1 uitspraak van 1 
rechtbank voor. 

 De burgemeester doet enkele vertrouwelijke mededelingen over de buitendienst. In een 
van de volgende vergaderingen van het FVO zal een rapport voorliggen waarin de hele 
situatie is beschreven. 

 De burgemeester vermeldt enkele zaken op het gebied van personeel & organisatie, o.a. 
het strategisch personeelsbeleid. Dit komt terug in de commissie. 

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

4. Evaluatie verkiezingsproces. 
De fracties plaatsen kanttekeningen bij het debat, de verkiezingskrant en de verkiezingsborden. 
Afgesproken wordt alle opmerkingen naar de griffier te sturen, zodat zij deze kan meenemen in de 
evaluatiegesprekken met betrokkenen.

5. Plaatsbepaling nieuwe raad. 
De fracties nemen plaats van rechts van de voorzitter naar links naar fractiegrootte na de verkiezingen. 

6. Andere inrichting raadzaal.
De griffier zal een nieuwe schets van de inrichting maken en rondsturen zodat hierover in het volgende 
FVO verder van gedachten kan worden gewisseld. Naar aanleiding van de discussie zal er een nieuwe 
opzet met meer financieel inzicht worden gemaakt. 

7. Voorlopige raadscommissies (tot aan zomerreces): voordragen voorlopige voorzitters 
raadscommissies. 

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

8. Auditcommissie: voordragen leden en plaatsvervangende leden.
Als leden en plaatsvervangende leden worden voorgedragen:
SP: mw. Duijsters en dhr. Goubet.
VVD: dhr. Van Gemert en mw. Van Eijk.



DUS Weert: dhr. Scholten en mw. Beenders.
D66: mw. Stokbroeks.
Weert Lokaal en CDA geven de deelnemers nog door aan de griffier.

9. Werkgeverscommissie griffie: voordragen leden.
Dit agendapunt wordt uitgesteld tot na de coalitieonderhandelingen, omdat in de verordening op de 
werkgeverscommissie is bepaald dat de commissie bestaat uit 4 personen, bij voorkeur uit coalitie en 
oppositie. 

10. Voordragen eerste en tweede plaatsvervangend raadsvoorzitter. 
Als er kandidaten zijn, worden deze aan de griffier doorgegeven. Als de raad niet anders besluit zal dhr. 
Sijben eerste plaatsvervangend raadsvoorzitter zijn en mw. Jacobs tweede plaatsvervangend 
raadsvoorzitter. Deze personen moet wel nog worden gevraagd of zij dit ook willen. 

11. Pilot Grip op Regionale Samenwerking. Kandidaten aanleveren voor de regionale 
regiegroep (1 raadslid vanuit Weert) en de netwerkgroepen (2 raadsleden uit Weert; 
keuze uit netwerkgroep RUD, netwerkgroep Omnibuzz en netwerkgroep SML).

Deelname aan deze overlegorganen wordt besproken in de fracties, waarna de kandidaten worden 
doorgegeven aan de griffier.

12. Werkbezoek nieuwe raad.
De burgemeester geeft aan dat er op 4 juli in Brussel een groot spektakel is in het kader van het 
begin van de 80-jarige oorlog. Dit evenement vindt plaats in de avonduren. Dat betekent dat de 
bus pas rond 02.00 uur terug in Weert is. 
Als alternatieven worden door de fractievoorzitters genoemd Eindhoven en Weert. De excursie 
vindt niet plaats op 6 juli, omdat dan de braderie in Weert wordt gehouden. De fracties geven 
per maail aan de griffier door waar hun voorkeur naar uitgaat. 

13. Bestemming oude iPads.
Er zal een bestemming voor de ingeleverde ipads worden gezocht, bijvoorbeeld een school, de 
koalaschool of armoedebestrijding. De restwaarde van de ipads wordt aan het betreffende budget 
toegevoegd. De fractievoorzitters geven aan de griffier door welke bestemming hun voorkeur heeft. 

14. Rondvraag en sluiting.
De fractievoorzitters hebben enkele vragen over de gmail-adressen die voor de raadsleden zijn 
aangemaakt. De griffier zal deze vragen uitzetten bij de afdeling ICT. 

De burgemeester deelt mede dat de fractievoorzitters zullen worden uitgenodigd voor een diner 
met de Chinese delegatie die Weert bezoekt. Dit diner zal plaatshebben op 9 mei om 18.00 uur in 
de raadzaal. 

Het FVO komt op 16 mei om 19.30 uur weer bijeen. 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 


