
                                            

Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg  

d.d. 21 maart 2019 
 

Aanwezig:  
Voorzitter Burgemeester Heijmans 

Fractievoorzitters S. Winters (Weert Lokaal), P. Sijben (plv. fractievoorzitter 

CDA), T. van Gemert (VVD), I. Beenders-Van Dooren (DUS 

Weert) en K. Duijsters (plv. fractievoorzitter Goubet-

Duijsters) 

Griffier M. Wolfs-Corten  

 

Afwezig: 

Fractievoorzitters H. Stals (CDA), J. Goubet (fractie Goubet-Duijsters), F. Kadra 

(PvdA) en M. Stokbroeks (D66) 

Secretaris G. Brinkman 

 

 

1. Opening.  

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van 

verhindering.  

 

2. Mededelingen.  

Er zijn geen mededelingen. 

 

3. Vaststellen concept-verslag openbare vergadering FVO d.d. 13 februari 2019. 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Werkbezoek raad 2019: datum en invulling. 

Het werkbezoek zal plaatsvinden op 14 juni. Het conceptprogramma is akkoord en zal verder 

worden uitgewerkt. Er wordt gewerkt met aanmeldingen. 

 

5. Controle fractiebudgetten. 

De griffier licht de memo kort toe. De fracties stemmen in met het in procedure brengen 

van een raadsvoorstel om de verordening te wijzigen in die zin dat de besteding van de 

fractiebudgetten wel nog door de fracties wordt verantwoord, maar niet meer wordt 

gecontroleerd. De griffie maakt aan de hand van de verantwoordingen een raadsvoorstel 

waarin alleen wordt opgenomen:  

• hoogte uitgekeerd fractiebudget; 

• totaalbedrag dat is besteed; 

• welk bedrag is reserve wordt gezet dan wel wordt terugbetaald. 

Er bestaat binnen het FVO een voorkeur voor het actief openbaar maken van de 

bestedingen. De fracties dragen politieke verantwoordelijkheid voor waaraan zij de 

fractiebudgetten besteden. De griffie blijft uiteraard wel de adviesrol vervullen.   

 

Daarnaast wijst de griffier op een nieuw probleem dat zich voordoet m.b.t. het rapport van 

feitelijke bevindingen over 2016 en het rapport over 2017. De accountant stelt zich op het 

standpunt dat een viertal fracties niet de vereiste bewijsstukken hebben ingediend. De griffie is 

van mening dat dit wel het geval is. De accountant weigert het rapport te corrigeren. De griffie 

kan dat wel in het raadsvoorstel corrigeren, maar dan hebben de fracties wel de schijn tegen.  

Afgesproken wordt dat er met de afdeling financiën overleg wordt gevoerd en eventueel een 

gesprek met de accountant wordt gepland. 

 

6. Integriteitstraining. 



Het FVO stemt in met het houden van een integriteitstraining op 26 juni a.s. BING zal dan het 

integriteitsspel Reflect met de aanwezigen doen. Er wordt gewerkt met aanmeldingen. 

 

7. Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus. 

Geen opmerkingen. 

 

8. Behandeling kadernota 2020. 

Het FVO stemt in met de behandeling. 

 

9. Rondvraag en sluiting. 

Naar aanleiding van een vraag van C. Beenders of ook raadsleden op vrijdagen gastlessen kunnen 

geven over politiek, net zoals de wethouders Gabriëls en Geelen gaan doen, wordt afgesproken 

dat de voorzitter dit zal nagaan. 

 

De voorzitter zal in het college bespreken of er een papieren exemplaar van de vergaderstukken in 

de leeszaal kan worden gelegd.  

 

Op verzoek van K. Duijsters zal de griffier nagaan of raadsleden de profile dynamics-test kunnen 

doen.  

 

De voorzitter komt terug op de vraag van P. Sijben wanneer een besluit van het college openbaar 

wordt. De week na de B&W-vergadering dient ertoe om de belanghebbenden te informeren. Het 

college stelde zich bij de RIB over het kappen van bomen in de IJzeren Man op het standpunt dat 

de brief pas na het vaststellen van de besluitenlijst (dus een week later) openbaar zou worden.  

 

De voorzitter sluit om 21.20 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.  


