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Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg  

d.d. 1 mei 2019 
 

Aanwezig:  
Voorzitter Burgemeester Heijmans 

Fractievoorzitters S. Winters (Weert Lokaal), H. Stals (CDA), T. van Gemert 
(VVD), I. Beenders-Van Dooren (DUS Weert), K. Duijsters 
(plv. fractievoorzitter Goubet-Duijsters), F. Kadra (PvdA) en 
M. Stokbroeks (D66) 

Griffier M. Wolfs-Corten  

Secretaris G. Brinkman 

 

Afwezig: 

Fractievoorzitters J. Goubet (fractie Goubet-Duijsters) 

 

 

1. Opening.  

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.   
 

2. Mededelingen.  

De voorzitter doet mededelingen over de volgende onderwerpen: 
• de stand van zaken in de wervingsprocedure voor een nieuwe 

gemeentesecretaris/algemeen directeur; 
• het gesprek met de nieuwe voorzitter van het COA; 
• procedureel-technische informatie over BIBOB-procedures; 
• het ambtsbezoek van de Commissaris van de Koning op 2 juli a.s. De griffier zal met het 

kabinet van de CdK overleggen of het bezoek op een later tijdstip kan beginnen en of er 
een gezamenlijke maaltijd kan worden ingepland.  

 
3. Vaststellen concept-verslag openbare vergadering FVO d.d. 21 maart 2019. 

N.a.v. het verslag: 
• Deelname aan Profile Dynamics kost € 110,-- per persoon. Er is onvoldoende draagvlak 

om als raad hieraan deel te nemen. 
• De wethouders die gastlessen geven hebben dat zelf geïnitieerd. Raadsleden die 

gastlessen willen geven kunnen dat ook zelf regelen. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Bespreken initiatiefvoorstel tot wijziging van de verordening op de ambtelijke bijstand 

en de fractieondersteuning 2003. 

Het FVO stemt in met het in procedure brengen van dit initiatiefvoorstel. 
 

5. Bespreken initiatiefvoorstel over de verantwoording van de besteding van de 

fractiebudgetten 2016 en 2017. 

Het FVO stemt in met het in procedure brengen van dit initiatiefvoorstel. De rapporten van de 
accountant worden niet-openbaar ter inzage gelegd. 

 

6. Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus. 

Sprekersplein: de raad nodigt uit, maar de burgemeester wordt aangesproken. Bij de evaluatie 
eind 2019 zal worden betrokken of een raadslid het sprekersplein zou moeten voorzitten. De 
opkomst in het laatste sprekersplein was laag, er was geen interactie tussen raadsleden en 
sprekers. Uit de evaluatieformulieren blijkt dat mensen deze wijze van behandeling niet juist 
vinden. De griffie heeft daarom het doel van de avond in de publicaties anders omschreven, 
teneinde geen onjuiste verwachtingen te wekken. Ook blijkt uit de enquête dat men er de 
voorkeur aan geeft dat alleen onderwerpen worden behandeld, die raakvlakken hebben met de 
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wijk of het dorp waar het sprekersplein wordt gehouden. Er waren ook mensen die onderwerpen 
misten. Afgesproken wordt dat mensen zich voortaan ook nog op de avond van het sprekersplein 
zelf kunnen aanmelden voor spreekrecht.  
Van het overzicht met de gedurende de jaren gemaakte tussentijdse afspraken over de 
vergaderorde wordt kennis genomen. 
 

7. Rondvraag en sluiting. 

• Alle fracties organiseren in gezamenlijkheid een bijeenkomst over hoogbegaafdheid. Deze 
vindt plaats op 18 september a.s. in het Keenter Hart.  

• Afgesproken wordt dat er in de leeszaal een PC wordt neergezet, waarmee raads- en 
commissieleden die daaraan behoefte hebben stukken kunnen printen. De gemeente zal 
geen medische verklaring eisen, maar er wordt afgesproken dat er terughoudendheid 
wordt betracht v.w.b. het gebruik maken van deze voorziening.  

  
De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.  


