
                                            

Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg  

d.d. 4 oktober 2018 
Aanwezig:  
Voorzitter Burgemeester Heijmans 

Fractievoorzitters S. Winters (Weert Lokaal), H. Stals (CDA), T. van 

Gemert (VVD), J. Goubet (SP), I. Beenders-Van 

Dooren (DUS Weert) en F. Kadra (PvdA) 

Secretaris G. Brinkman 

Griffier M. Wolfs-Corten  

 

Afwezig: 

Fractievoorzitters M. Stokbroeks (D66) 

 

 

1. Opening.  

De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en vermeldt het bericht van 

verhindering.  

 

2. Mededelingen.  

• De voorzitter doet enkele vertrouwelijke mededelingen.  

• Er wordt gesproken over de vraag van mw. Kadra in de commissie M&B of de raadsleden 

toegang kunnen krijgen tot intranet (“OCTO”). Het is een intern communicatiemiddel tussen 

college en ambtelijke organisatie. Daarom hebben raadsleden geen toegang. De griffie bekijkt 

welke informatie op OCTO ook voor de raadsleden relevant kan zijn en zet deze informatie dan 

in GO. 

• Het is jammer dat er zo weinig raadsleden hebben deelgenomen aan het raadsuitje op 21 

september jl. De omstandigheid dat het uitje in Weert plaatsvond maakte het mogelijk dat men 

slechts aan onderdelen deelnam. Ook volgend jaar wordt er weer een raadsexcursie 

georganiseerd. Te overwegen is om deze op een zaterdag te laten plaatsvinden en/of op een 

locatie verder weg. 

 

3. Vaststellen concept-verslag openbare vergadering FVO d.d. 29 augustus 2018. 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4.   Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus.  

Er wordt gesproken over de gang van zaken tijdens de vergadering van de commissie M&B en de 

raadsvergadering van 26 september jl. Alle aanwezigen zijn van mening dat vergaderingen niet op 

deze manier moeten verlopen. Het nemen van besluiten in precaire dossiers is al moeilijk genoeg, 

raad en college moeten samen optrekken en zich niet uit elkaar laten spelen. De bedoelingen van 

de motie die werd ingediend waren anders dan het effect dat deze had. Een raadsuitje is een goed 

instrument om onderlinge spanningen te verminderen. 

 

5. Initiatiefvoorstel benoemen voorzitters en plaatsvervangend voorzitters van de 

informatiebijeenkomsten en de raadscommissies. 

De CDA-fractie heeft ook nog kandidaten aangeleverd. De griffier zal het lijstje compleet maken 

en het aangepaste initiatiefvoorstel rondsturen. Het wordt geagendeerd voor de extra 

raadsvergadering van 9 oktober a.s. zodat de benoemde voorzitters in de oktobercyclus al van 

start kunnen. 

 

6. Initiatiefvoorstel vaststellen Reglement van Orde raad 2018.  

Dit agendapunt wordt uitgesteld tot de volgende vergadering.  

 

 

7. Initiatiefvoorstel vaststellen Verordening op de Raadscommissies 2018. 



Dit agendapunt wordt uitgesteld tot de volgende vergadering. 

 

8. Draaiboek begrotingsbehandeling. 

Op 7 november start de vergadering om 13.00 uur. De pitches van de wethouders worden 

naar voren gehaald. De griffier zal het draaiboek aanpassen en nog een keer rondsturen 

voor eventuele opmerkingen.  

 

9. Rondvraag en sluiting. 

Alle bijeenkomsten van raad en raadscommissies vinden voortaan in de raadzaal plaats. De 

commissiekamers worden als niet prettig ervaren.  

 

De voorzitter sluit om 21.00 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.  


