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Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg  

d.d. 3 oktober 2019 
 

Aanwezig:  
Voorzitter Burgemeester Heijmans 

Fractievoorzitters S. Winters (Weert Lokaal), P. Sijben (CDA, plv.), T. van Gemert 

(VVD), R. van Dooren (DUS Weert, plv.) en F. Kadra (PvdA) 

Griffier M. Wolfs-Corten 

Secretaris M. Meertens 

 

Afwezig: 

Fractievoorzitters H. Stals (CDA), I. Beenders-Van Dooren (DUS Weert) en J. 

Goubet (Goubet-Duijsters) 

 

 

1. Opening.  

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

Hij vermeldt de berichten van verhindering.  

 

2. Mededelingen.  

De Gouverneur bedankt de gemeente voor het interessante ambtsbezoek op 2 juli jl. De voorzitter 

deelt mede dat er een oplossing op maat is getroffen voor de raadsleden die medische problemen 

hebben met beeldschermwerk.  

 

3. Vaststellen concept-verslag openbare vergadering FVO d.d. 28 augustus 2019. 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Concept-vergaderschema 2020. 

Het sprekersplein vindt niet elke keer op woensdag plaats vanwege het niet beschikbaar zijn van 

accommodaties. De raadsexcursie vindt plaats op 19 juni 2020 (vanwege de braderie niet op 3 juli 

2020). Vanwege de wenselijke aanwezigheid van het college bij JIM wordt de 

begrotingsbehandeling verplaatst naar donderdag 12 november 2020. Het college beantwoordt de 

in de raadscommissies gestelde vragen op dinsdag 10 november 2020. De reguliere 

raadsvergadering wordt gehouden op woensdag 4 november 2020.  

Het vergaderschema wordt vastgesteld. 

 

5. Concept-initiatiefvoorstel inzake verordening rechtspositie raads- en commissieleden 

gemeente Weert 2019. 

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

 

6. Concept-initiatiefvoorstel verantwoording besteding fractiebudgetten 2018. 

In de tabel in het raadsvoorstel wordt “terug te betalen” gewijzigd in “Niet besteed deel voorschot, 

terug te storten”.  

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

 

7. Concept-initiatiefvoorstel benoemen lid werkgeverscommissie Weert. 

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

 

8. Module stemgedrag GO. 

De griffier licht het aanbod van GemeenteOplossingen toe. In het kader van het verlengen van de 

overeenkomsten biedt GO de module stemgedrag tegen een sterk gereduceerd tarief aan (€ 

1.420,-). Door middel van de aangeboden module kan de raad met de microfoons stemmen, 

waarna het resultaat van de stemming op het scherm zichtbaar wordt en in GO bij het betreffende 

agendapunt in de vergadering wordt gearchiveerd, zowel het totaalresultaat, als per fractie en per 
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raadslid. Het FVO stemt in met de aanschaf van de module. Voorwaarde is wel dat de mensen 

thuis het resultaat van de stemming ook kunnen zien. De griffier zal dit nagaan.  

 

9. Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus. 

De vergaderingen zijn goed verlopen. De VVD merkt op dat de discussies wel erg tekstueel van 

aard waren.  

 

10.  Rondvraag en sluiting. 

• De griffier meldt dat de wethouder financiën voorstelt om in de auditcommissie van 24 

oktober a.s. geen toelichting op de begroting te geven en gelegenheid tot het stellen van 

vragen daarover te bieden, aangezien er op 7 oktober een informatiemarkt is waar men 

vragen kan stellen. Dit wijkt af van het door het FVO vastgestelde draaiboek. Het FVO stemt 

in met het voorstel. De griffier zal dit met de voorzitter van de auditcommissie bespreken.  

• De kerstborrel vindt plaats op 19 december vanaf 16 uur op een externe locatie.  

• De PvdA vraagt wederom of raadsleden toegang tot OCTO kunnen krijgen. Daar staan 

namelijk zaken op die ook voor raadsleden relevant of interessant kunnen zijn. De secretaris 

zal nagaan of er een speciale omgeving voor raadsleden kan worden ingericht op OCTO. 

• De voorzitter deelt mede dat er in de decembercyclus een raadsvoorstel zal worden 

voorgelegd over de evaluatie van de EK-triatlon (sportief, financieel en qua marketing).  

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.  


