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Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg  

d.d. 28 augustus 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), M. Stokbroeks (D66) en F. Kadra (PvdA) 

Plv. Griffier P. Otten 

 

Afwezig: 

Fractievoorzitters H. Stals (CDA), J. Goubet (FGD) 

Griffier M. Wolfs-Corten  

Secretaris G. Brinkman 

 

 

1. Opening.  

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

Hij vermeldt de berichten van verhindering.  

 

2. Mededelingen.  

De voorzitter doet een mededeling over de printfaciliteiten voor raadsleden. 

 

3. Vaststellen concept-verslag openbare vergadering FVO d.d. 6 juni 2019. 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Draaiboek begrotingsbehandeling. 

Het draaiboek wordt vastgesteld. De pitches mogen maximaal 5 minuten duren.  

De creatiefste pitch wordt beloond met een fles wijn (te beoordelen door de driehoek). Bij de 

informatiemarkt moet er op worden gelet dat de vragen goed worden geclusterd (niet dezelfde 

antwoorden bij verschillende taakvelden). 

 

5. Evaluatie raadsexcursie 2019. 

Over het algemeen positieve reacties (ook over de organisatie binnen de gemeente Weert). In het 

vergaderschema 2020 dient ook de datum van de raadsexcursie te worden opgenomen. 

 

6. Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus. 

Het bezoek van de Commissaris van de Koning is goed verlopen. Voorts werd aangegeven dat bij 

de informatiebijeenkomst over Moesel de wethouder niet alleen de rol van toehoorder zou hebben 

moeten innemen. Over de informatie bijeenkomst over de 14 tijdelijke woningen op de locatie de 

Zevensprong werd opgemerkt dat Wonen Limburg het voortouw nam maar dat de gemeente 

Weert de verantwoording heeft. De Burgemeester heeft aangegeven dit mee te nemen naar het 

college maar adviseert raadsleden hierover ook een afspraak te maken met de betreffende 

wethouder. 

 

7. Rondvraag en sluiting. 

• De fractievoorzitters zorgen gezamenlijk voor een cadeau voor het afscheid van de 

gemeentesecretaris Bertus Brinkman. 

• Aangegeven wordt dat het voor burgers moeilijker is een afspraak te maken met een 

wethouder omdat het wekelijkse spreekuur zoals dit vroeger bestond is afgeschaft. 

• Het standpunt dat raadsleden bij hun medewerking aan projecten innemen mag niet 

zondermeer worden gezien als fractiestandpunt. 

• Op de vraag waarom niet alle antwoordbrieven op de aan de raad gerichte brieven in 

GO worden geplaatst geeft de burgemeester aan dat dit eerder is besproken maar 
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dat dat als het handmatig moet veel werk kost. Er wordt nogmaals gevraagd of er 

een manier is om dit toch regelen. 

• De heer van Akkerveken wordt in september commissielid in Weert. Hij adviseert  

het college over verkeersaangelegenheden. Het FVO geeft aan hierin geen bezwaar 

te zien. 

• Mevrouw Beenders geeft aan te stoppen als lid van de werkgeverscommissie. DUS 

Weert draagt mevrouw Marechal voor als nieuw lid. 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen om 20.55uur.  


