
 

-CONCEPT- 
Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg 

d.d. 6 juni 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), M. Stokbroeks (D66) en F. 
Kadra (PvdA)

Secretaris G. Brinkman
Griffier M. Wolfs-Corten 

1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

2. Mededelingen. 
 De manifestatie van de NVU gaat waarschijnlijk door. Gemeente, politie en OM zijn 

voorbereid.
 De burgemeester doet enkele mededelingen over personele aangelegenheden.
 Inrichting raadzaal: de fractievoorzitters hebben nog niet ingestemd met fase 2 (verhoging 

publieke tribune). Het college zal een raadsvoorstel ter zake aan de raad voorleggen.
 Ingeleverde iPads: college en griffie bezien of de oude iPads kunnen worden ingeleverd via 

“apple return”. Het bedrag dat ervoor terugkomt wordt gebruikt om het vervangingskrediet 
aan te vullen. 

3. Vaststellen concept-verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 16 mei 2018.
Het verslag wordt op de volgende punten gewijzigd:

 Punt 4: Weert Lokaal is nog niet akkoord met uitvoering van fase 2 en er is nog geen 
besluit genomen over deze fase. In de tweede alinea wordt achter “pers” “en het 
publiek” toegevoegd. 

 Punt 8: “De Raad van Avontuur zal het werkbezoek voorbereiden.” Wordt vervangen 
door “De Raad van Avontuur zal ideeën aanleveren.”. 

 Punt 9: De eerste zin zal beginnen met “Het FVO doet de volgende suggestie:”. 
Het verslag wordt met inachtname van deze wijzigingen vastgesteld. 

4.    Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus. 
Bij informatiebijeenkomsten en vergaderingen van de commissies in de commissiekamers moet de 
tussenwand geopend worden. De burgemeester geeft aan dat de techniek bij de vergadering van 
de commissie BV-IW niet goed was (stroom, geluid en deur). Dit zal worden verbeterd. 

5. Werkbezoek raad aan Eindhoven.
De burgemeester heeft contact gehad met de gemeente Eindhoven, maar vanwege het 
zomerreces kunnen wij daar niet ontvangen worden. Als alternatief stelt hij voor om in Weert te 
blijven. Voormiddag: bezoek wozoco Hushoven, namiddag tocht met fiets of solex door 
Kempenbroek of Van Hornewandeling. ’s Avonds BBQ en bezoek Bospop. CDA en Weert Lokaal 
geven nog door hoeveel fractiegenoten op 13 juli kunnen deelnemen. 

6. Vergaderstructuur.
De griffier heeft de tijdens het ingelaste FVO gemaakte afspraken en suggesties verwerkt 
in een initiatiefvoorstel. 

Het FVO stelt als namen van de raadscommissies voor: Samenleving & Inwoners, Ruimte 
& Economie en Middelen & Bestuur. De raadsleden worden lid van alle drie de commissies. 

De commissieleden-niet-raadsleden moeten in Weert woonachtig zijn, 18 jaar of ouder zijn 
en lid zijn van de betreffende politieke partij, maar hoeven niet op de kandidatenlijst te 



hebben gestaan. Zij leggen de eed af. Als iemand zich van een van de bestaande politieke 
partijen afsplitst, heeft de nieuwe fractie geen recht op commissieleden-niet-raadsleden. 

In het vergaderschema voor de tweede helft van 2018 worden 3 vergadercycli 
opgenomen. Een cyclus dient uit 5 weken te bestaan. 

Aanvangstijdstip van bijeenkomsten en vergaderingen blijft 19.30 uur. 

Of de extra informatiebijeenkomst, waarvoor elke cyclus een datum wordt bepaald, 
doorgaat, bepaalt de agendacommissie. 

Presentaties vanuit het college/ambtelijke organisatie moeten uiterlijk op de vrijdag vóór 
de week van de beeldvorming in GO beschikbaar worden gesteld. 

Er wordt (nog) niet overgegaan tot het invoeren van spreektijd per fractie. 

De commissieleden-niet-raadsleden worden tijdens de extra raadsvergadering van 5 juli 
aanstaande benoemd. Bezien wordt of de ingeleverde iPads voor hen gebruikt kunnen 
worden. De commissieleden kunnen deelnemen aan het werkbezoek van de raad.

7. Voorzitters en plaatsvervangend voorzitters van de tijdelijke raadscommissies.
Zie de rondvraag van de agendacommissie van heden.

8. Rondvraag en sluiting.
De burgemeester deelt mede dat hij zojuist van de politie heeft vernomen dat een meisje 
kortstondig ontvoerd is geweest vanavond. Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 


