
                                            

Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg  

d.d. 21 november 2018 
Aanwezig:  
Voorzitter Burgemeester Heijmans 

Fractievoorzitters P. Küsters (Weert Lokaal, plv. fractievoorzitter), P. 
Sijben (CDA; plv. fractievoorzitter), T. van Gemert 
(VVD), R. van Dooren (DUS Weert; plv. 
fractievoorzitter), M. Stokbroeks (D66) en F. Kadra 
(PvdA) 

Griffier M. Wolfs-Corten  

 

Afwezig: 

Fractievoorzitters S. Winters (Weert Lokaal), H. Stals (CDA), J. Goubet 
(fractie Goubet-Duijsters) en I. Beenders-Van 
Dooren (DUS Weert) 

Secretaris G. Brinkman 

 

1. Opening.  

De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en meldt de berichten van 
verhindering.  
 

2. Mededelingen.  

Er zijn geen mededelingen. 

 

3. Vaststellen concept-verslag openbare vergadering FVO d.d. 4 oktober 2018. 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus. 

Begrotingsbehandeling 

DUS: de commissiebehandeling liep niet goed. Voorgesteld wordt om de begroting in 1 
grote commissie te behandelen met het hele college erbij. Dan kunnen alle technische en 
inhoudelijke vragen worden gesteld. Informele vragen worden daarvóór gesteld. In de 
raadsvergadering zou er een beschouwend deel moeten zijn, waarin het college 
verantwoording aflegt en de fracties hun beschouwingen uitspreken, en een inhoudelijk 
deel, waarin per programma zowel de moties en amendementen worden behandeld als 
het debat plaatsvindt. 
 

VVD: vond de commissiebehandeling ook niet goed. Er zou door de ambtelijke organisatie 
zowel een technische als een inhoudelijke toelichting gegeven moeten worden en niet te 
snel na het beschikbaar komen van de begroting. Afgezien van de moties en 
amendementen is er geen moment voor een politiek debat met het college over de inhoud 
van de begroting. Het debat na de beschouwingen/pitches had toegevoegde waarde.  

 

Weert Lokaal: zou graag een informatiemarkt voor de begrotingsbehandeling zien. Men 
vond het prettig dat het college vooraf reageerde op vragen en moties en 
amendementen.  

 

D66: vond het debat prima, maar is geen voorstander van 1 grote commissie voor de 
begrotingsbehandeling. Een informatiemarkt waar de raadsleden bij verschillende stands 
per thema bij ambtenaren informatie kunnen ophalen en vragen kunnen stellen, zou goed 
moeten werken.  

 



PvdA: de voorbereiding moet vrij worden gelaten. Het debat was een goede toevoeging, 
evenals de antwoorden die het college van tevoren gaf. Gemist wordt een debat met het 
college, los van de moties en amendementen.  

 

CDA: de fracties moeten een motie of amendement indienen om een reactie van het 
college te krijgen. 

 

Griffier: noemt de reacties die zij uit de onder alle raads- en commissieleden gehouden 
rondvraag heeft ontvangen. Bevindingen van de griffie: er moet ambtelijk ook een 
inhoudelijke toelichting op de begroting worden gegeven, niet alleen een technische. 
Afspraak is dat moties en amendementen tot aanvang begrotingsbehandeling niet-
openbaar in het systeem worden gezet en de beschouwingen wel openbaar. Als er in de 
beschouwingen moties en amendementen staan worden deze toch al eerder openbaar. 
Daar moet voortaan beter op worden gelet. Het debat was een goede aanvulling.  

 

Afgesproken wordt dat de griffier een evaluatienotitie opstelt, waarbij ook de intern 
gehouden ambtelijke evaluatie wordt betrokken. Bij de kadernota 2020 wordt dan een 
nieuwe procedure toegepast. 

 

De burgemeester geeft aan dat het college deze week heeft gesproken over de 
toezegging aangaande de prioriteiten in de begroting. De raad wordt bij brief 
geïnformeerd. Als men het er niet mee eens is, kan het onderwerp worden geagendeerd 
voor een commissie of kan een motie worden ingediend in de volgende raadsvergadering.  
 

Raadsvergadering 14 november 
CDA: vergaderen in de commissiekamers is informeler. De presentatie in de commissie 
R&E over de Lichtenberg had geen betrekking op het voorliggende voorstel.  
 
PvdA: de prinsessenmotie heeft geleid tot een onaangename escalatie in de social media, 
er wordt in de raadsvergadering door de VVD op de persoon gespeeld.  
 
Andere fracties: geen opmerkingen. 
 

5. Memo “Naar een gezamenlijke/regionale Rekenkamer?”. 

Het FVO vindt het niet wenselijk om een regionale rekenkamer op te richten. De voorkeur wordt 
gegeven aan de huidige constructie: het hanteren van een lokale rekenkamer, die, als dat nuttig 
is, in samenwerking met andere rekenkamers onderzoeken uitvoert. De griffier zal dit standpunt 
overbrengen aan de initiatiefnemer, de gemeente Horst aan de Maas. 
 

6. Memo “Nieuwe vergadervormen”. 

De fracties VVD en DUS Weert vinden dat er te weinig informatiebijeenkomsten worden 
gehouden, waardoor deze snel te vol zijn. Deze fracties zien een oplossing in het 
verminderen van het aantal sprekerspleinen en het doen toenemen van het aantal 
informatiebijeenkomsten. De griffier geeft aan dat het sprekersplein pas tweemaal is 
gehouden. Het zou jammer zijn om de sprekerspleinen nu al deels te schrappen. 
Bovendien wordt er de komende tijd meer bekendheid aan dit concept gegeven, waardoor 
de aanmeldingen vanuit de inwoners waarschijnlijk zullen toenemen. Voorliggend voorstel 
doet recht aan de mogelijkheid voor inwoners om onderwerpen aan te dragen, maar biedt 
ook een oplossing voor het te geringe aantal informatiebijeenkomsten doordat zaken 
kunnen worden gecombineerd. 
Het CDA vindt dat er te weinig informatie aan de raad wordt verstrekt. Bij Weert Lokaal 
zijn de meningen hierover verdeeld. D66 vindt het jammer dat de 
informatiebijeenkomsten, die alleen zouden worden gehouden als dat echt nodig was, nu 
elke keer plaatsvinden en er ook nog extra avonden worden gepland. De PvdA is geen 
voorstander van het laten vervallen van sprekerspleinen. 
 

Afgesproken wordt de in de memo voorgestelde precisering van de nieuwe 
vergadervormen toe te passen. Tijdens het sprekersplein worden er niet voor alle 
raadsleden microfoons neergezet. Het moet informeler van karakter worden. Na de 
presentaties gaan de raadsleden rondlopen om met inwoners te spreken.  

 



7. Memo “Afhandeling fractieverantwoordingen 2016 en 2017”. 

Het FVO stemt in met de voorgestelde handelwijze. 
 

8. Initiatiefvoorstel vaststellen Reglement van Orde raad 2018.  

Dit voorstel wordt van de agenda afgehaald. Er wordt besloten een werkgroep het nieuwe 
RvO voor te laten bereiden. Deze week geven de fractievoorzitters elk 1 raadslid door dat 
aan de werkgroep zal deelnemen. De werkgroep komt in december 1x bijeen en in januari 
nog een keer.  

 

9. Initiatiefvoorstel vaststellen Verordening op de Raadscommissies 2018. 

Dit voorstel wordt van de agenda afgehaald. Er wordt besloten dat bovenstaande 
werkgroep ook de nieuwe verordening voorbereidt.  

 

10. Rondvraag en sluiting. 

Er worden twee niet-openbare vragen in de rondvraag gesteld. 
 

De voorzitter sluit om 21.08 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.  


