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1.

Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de heer Van
Drunen, voorzitter van de Rekenkamer. De voorzitter meldt de berichten van verhindering.

2.

Mededelingen.
Er wordt afgesproken om de technisch-procedurele evaluatie van de vergadercyclus
voortaan in de agendacommissie te laten plaatsvinden, omdat de commissievoorzitters
dan aanwezig zijn.
De burgemeester meldt dat er zaterdagmiddag een demonstratie van gele hesjes is op de
Nieuwe Markt in Weert.
Op 15 januari staat de artikel 12-procedure op de rol van het Gerechtshof in Den Bosch
betreffende het sepot in 2017 van de aangiftes tegen de overlast veroorzakende
asielzoekers.

3.

Vaststellen concept-verslag openbare vergadering FVO d.d. 21 november 2018.
Pagina 2, raad 14 november 2018, prinsessenmotie: de punt achter de eerste zin wordt vervangen
door een komma, waardoor het één zin wordt.
Het verslag wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

4.

Jaarlijks evaluatiegesprek met de voorzitter van de Rekenkamer Weert, de heer Van
Drunen.
De heer Van Drunen licht toe dat de rekenkamer bekijkt hoe beleidsaspecten verlopen. Soms zijn
traditionele onderzoeksmethoden niet toereikend. Daarom zet de rekenkamer soms nieuwe
onderzoeksmethoden in. Bij het onderzoek naar burgerparticipatie is dat al gebeurd. Er zijn
gesprekken met mensen in het veld gevoerd. Bij het onderzoek naar de jeugdhulpverlening dat nu
in samenwerking met de rekenkamers van de gemeenten Leudal en Nederweert wordt opgestart
zal ‘storytelling’ worden toegepast. De onderzoeksmethodiek wordt afhankelijk gesteld van de
aard van het onderzoek. Bij storytelling vertellen jongeren en ouderen hun ervaringen op een
website die daar speciaal voor is ingericht. De jongerenwerkers worden erbij betrokken. De raad
krijgt een brief waarin wordt gevraagd om de website ook te bezoeken. Verder zullen er ‘ronde
tafels’ over de jeugdhulp worden georganiseerd voor de raden van de gemeenten Weert,
Nederweert en Leudal.
De heer Van Drunen geeft aan dat de samenwerking binnen de rekenkamer prima verloopt. Er is
volop ambitie. Het jaarverslag volgt nog. De rekenkamer is in 2018 ruimschoots binnen het
beschikbare budget gebleven. De samenwerking met andere rekenkamers/rekenkamercommissies
verloopt ook prima.
De heer Van Drunen vraagt de fractievoorzitters of zij suggesties voor onderzoeksonderwerpen
hebben voor 2019.

De fractievoorzitters kunnen zich erin vinden dat de rekenkamer nieuwe onderzoeksmethoden
inzet. Er worden wel enkele kanttekeningen geplaatst bij ’storytelling’:
•
de verhalen moeten een volledig beeld geven van de werking van het jeugdbeleid;
•
neemt de doelgroep voldoende deel?
•
ligt dan niet teveel de nadruk op gevoelens?
•
de privacy moet worden gewaarborgd;
•
worden dan niet alleen de negatieve verhalen verteld?
•
begrijpen mensen waar het jeugdbeleid om draait?
•
kunnen de reacties worden gesplitst per aan het onderzoek deelnemende gemeente?
•
kunnen we na afloop beoordelen of de in Weert gemaakte keuzes tot de gewenste effecten
hebben geleid?
De volgende suggesties voor onderzoeksonderwerpen worden gedaan:
•
evaluatie uitbesteding buitendienst;
•
inkoop- en aanbestedingsbeleid;
•
daags na de vergadering van het FVO kwam de volgende suggestie nog binnen: de
ontwikkeling van Weert-west vanaf de aan- en verkoop van het KMS-terrein tot en met de
verkoop van de Lichtenberg en de planontwikkeling van Park de Lichtenberg
(raadsvoorstel november 2018).
Er wordt geconcludeerd dat college en raad tevreden zijn over de rekenkamer. De rekenkamer
bepaalt zelf haar onderzoeksonderwerpen, maar er is ook voldoende interactie met raad en
college. De samenwerking verloop goed binnen de onafhankelijke positie van de rekenkamer.
De heer Van Drunen geeft aan dat het jaarverslag in het eerste kwartaal van 2019 naar de raad
zal worden gestuurd.
5.

Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus.
Weert Lokaal merkt op dat de rondvraag in de commissie R&E weer heel lang heeft
geduurd. Afgesproken wordt dat er kort en bondig vragen kunnen worden gesteld, die ook
kort en bondig worden beantwoord. Als men het niet eens is met het antwoord of het
onvoldoende acht, worden er schriftelijke vragen gesteld. De griffier zal dit met de
commissievoorzitters bespreken, zodat zij de commissieleden kunnen wijzen op de
schriftelijke route.
Op verzoek van het FVO zal de griffier met dhr. Van de Loo bespreken dat hij het
voorzitterschap op een iets lossere manier moet invullen.
N.a.v. een opmerking van D66 dat de rondjes in de twee termijnen in de commissie S&I
dan weer links en dan weer rechts beginnen wordt de griffier verzocht dit met de
voorzitter te bespreken.
De VVD merkt op dat de sfeer in de commissies soms ontspannen en gezellig is en soms
ook helemaal niet.
Het FVO constateert dat de voorzitters verschillend omgaan met de termijnen. De een
laat de commissieleden eerst alle vragen stellen en de portefeuillehouder daarna in één
keer alle antwoorden geven; de ander laat elke vraag meteen voorzien van een antwoord.
Het FVO geeft er de voorkeur aan dat eerst alle vragen worden gesteld en het college
deze in één keer beantwoordt. De griffier zal dit met de commissievoorzitters bespreken.
De VVD roept iedereen op om moties en amendementen zoveel mogelijk al daags vóór de
raadsvergadering in te sturen en niet pas op de dag van de vergadering.
De fractie Goubet-Duijsters vindt het prettig dat in de commissies wordt geconcludeerd
welke discussiepunten er nog resteren.
Het FVO vindt dat de raadsvergadering prettig is verlopen. De griffier merkt op dat het
afconcluderen van de toezeggingen tijdens de raadsvergadering goed werkt.

6.

Rondvraag en sluiting.

Er wordt een niet-openbare vraag in de rondvraag gesteld. N.a.v. een vraag van de CDA-fractie
zal de burgemeester intern aandacht vragen voor het informeren van de raad door middel van
persberichten onder embargo.
Vanwege de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart a.s. worden de vergaderingen van de
agendacommissie en het FVO verplaatst naar 21 maart.
De voorzitter sluit om 21.00 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

