
                                            

Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg  

d.d. 30 augustus 2017 

Aanwezig:    
Voorzitter  burgemeester Heijmans  

Fractievoorzitters  de heren Goubet (SP), Kusters (Weert Lokaal),  Sijben 
(plaatsvervanger, CDA) en Zincken (Juist495) en 
mevrouw Van Eijk (VVD)  en mevrouw Stokbroeks (D66)   

Secretaris  de heer Brinkman  

Plv. Griffier  de heer Otten 

  

Afwezig:  

Fractievoorzitters  mevrouw Beenders-Van Dooren (DUS Weert), mevrouw 

Kadra (PvdA) en de heer Stals (CDA) 

Griffier mevrouw Wolfs-Corten 

  

  

1. Opening.  

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

2. Mededelingen.  

De voorzitter doet de volgende mededelingen: 

• De heer van Buuren heeft een nevenfunctie als Director Logistics bij Amazone Resources 

(bezoldigd). 

• Het College heeft een voorgenomen besluit genomen om de heer Brinkman te benoemen 

tot Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris. 

• Er dient terughoudend te worden omgegaan met berichten in de pers die individuele 

ambtenaren aangaan. 

• Enkele mededelingen over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de 

stedenband met China. 

• Een mededeling over het comité 4 en 5 mei en de oprichting van een eigen Stichting door 

de heer Spee. 

• Het Ministerie van  Binnenlandse Zaken wil bij de volgende verkiezingen een experiment 

doen met het tellen van stemmen (eerst partijniveau en daarna pas op persoonsniveau). 

Het FVO is van mening dat Weert niet aan dit experiment moet deelnemen. 

• Er worden afbeeldingen voor een nieuwe indeling van de raadszaal getoond. De ideeën 

worden door de fractievoorzitters meegenomen naar de fracties en in het volgende FVO 

wordt hier op terug gekomen. De afbeeldingen worden digitaal aan het FVO gestuurd. 

 

3. Vaststellen concept-verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 22 juni 2017.  

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.   

  

4. Evaluatiegesprek met de voorzitter van de rekenkamer, de heer N. van Drunen.  
Het FVO geeft aan in grote lijnen tevreden te zijn over het functioneren van de Rekenkamer. 

De heer van Drunen geeft aan blij te zijn met het nieuwe Rekenkamerlid. Met betrekking tot het 

onderzoek naar de Veiligheidsregio geeft de heer van Drunen aan voor een oplegnotitie te 
zorgen. Hij geeft aan dat er ook nadelen zitten aan samenwerking door rekenkamers. 

Verder vraagt de heer van Drunen of er interesse is naar een vervolgonderzoek met betrekking 

tot de Veiligheidsregio en naar een onderzoek met betrekking tot het fusieproces van de Risse 
en Westrom. Het FVO geeft aan hier geen belangstelling voor te hebben. 



 

De heer van Drunen vraagt verder of het FVO ideeën voor een onderzoek in 2018 heeft? De 
fractievoorzitters nemen dit mee naar hun fracties en komen daar in het volgende FVO op terug.  

 

5. Evaluatie commissie- en raadscyclus.   

Het FVO is tevreden over hoe de cyclus voor de zomer verliep. Opgemerkt werd dat toen er een 
tijdsdruk ontstond de vergadering vlugger verliep.  

 

6. Bespreken ideeën behandeling Kadernota. 

Dit onderwerp komt in het volgende FVO terug. Het betreft de begroting in plaats van de 

Kadernota. De heer Goubet merkt op dat de behandeling van de begroting het zwaartepunt van 

het jaar is waarop de nadruk moet liggen. De  behandeling van de Kadernota zou daarom wat 
minder uitgebreid kunnen.  

 

7. Bespreken concept-initiatiefvoorstel FVO inzake technische correctie 

verordening rechtspositie. 

Initiatiefvoorstel is akkoord. 

 

8. Bespreken concept-initiatiefvoorstel FVO inzake benoeming lid 

werkgeverscommissie griffie. 

Initiatiefvoorstel is akkoord. 

 

9. Rondvraag en sluiting.  

• Er wordt een vraag naar aanleiding van de gang van zaken bij Bospop gesteld. 

• Naar aanleiding van een vraag over toezending van een persbericht door een medewerker 

van communicatie wordt aangegeven dat dit normaal gesproken via de griffie loopt. 

• Naar aanleiding van de uitnodiging van raadsleden voor de finish van de Boels Ladies 

Tour in Weert wordt gevraagd waarom hier ook niet de start in Stramproy de volgende 

dag in is vermeld. 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.   
 

    


