
 

Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg 
d.d. 20 november 2019

Aanwezig:
Voorzitter P. Sijben (waarnemend raadsvoorzitter)
Fractievoorzitters P. Küsters (Weert Lokaal; plv.), P. Mols (CDA), T. van Gemert 

(VVD), I. Beenders-Van Dooren (DUS Weert), K. Duijsters 
(FGD, plv.), L. Steinbach (D66) en L. Heuvelmans (PvdA, plv.)

Griffier M. Wolfs-Corten
Secretaris M. Meertens

Afwezig:
Voorzitter Burgemeester Heijmans
Fractievoorzitters S. Winters (Weert Lokaal), J. Goubet (FGD), F. Kadra (PvdA)

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

2. Mededelingen. 
Op verzoek van de fractie FGD zal na het FVO nog een onderwerp worden besproken. 

3. Vaststellen concept-verslag openbare vergadering FVO d.d. 3 oktober 2019.
N.a.v. het verslag stellen de fracties VVD en DUS Weert voor om een werkgroepje in te stellen dat 
jaarlijks bijeenkomt om de ingeleverde verantwoordingen van de fractiebudgetten te bespreken. 
Dit zal door de griffie worden gepland nadat de griffie de fracties (indien daarom wordt verzocht) 
hebben geadviseerd en voordat de stukken de officiële route ingaan.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Memo bekrachtigen geheimhouding. 
De griffier licht de memo toe. Het advies is om voortaan voor elke raadsvergadering een 
standaard-raadsvoorstel te agenderen waarmee de raad wordt voorgesteld de geheimhouding te 
bekrachtigen die in die raadscyclus is opgelegd op stukken, die aan de raads- en commissieleden 
beschikbaar zijn gesteld. Het FVO stemt hiermee in. In het raadsvoorstel zullen de twee 
rechterlijke uitspraken met datum worden genoemd.
De griffier zal in de vergadering van de commissie M&B een korte toelichting geven; dit gebeurt bij 
het voorstel over het opheffen van de geheimhouding, die eerder is opgelegd.

5. Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus.

Begrotingsbehandeling 7 november 2019 
FGD: De debatten tussen raad en college en tussen de fracties kunnen worden geschrapt. Het 
college moet niet vooraf reageren op moties en amendementen. Discussie na de pitches van de 
wethouders en per programma een debat heeft de voorkeur.
DUS Weert: De begrotingsbehandeling is niet meer belangrijk. De pitches van het college hadden 
geen toegevoegde waarde. Het college reageerde niet op de algemene beschouwingen. Doordat op 
dinsdagavond de antwoorden op de gestelde vragen en de reacties op de moties en 
amendementen al beschikbaar waren ging het op de dag zelf nergens meer over. Het debat met 
het college moet opnieuw worden ingevoerd. Er moeten sterke beschouwingen worden gehouden, 
waarop het college antwoordt. Moties en amendementen moeten op de dag zelf pas worden 
ingediend. De raad moet zich de vraag stellen wat voor raad men wil zijn.
Weert Lokaal: De pitches moeten over de begroting gaan. Het college zou op de pitches van de 
fracties moeten reageren.
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VVD: Meer debat is wenselijk. Dat zou meteen na de pitch van de wethouder kunnen. Het was een 
goede zaak dat er minder moties en amendementen werden ingediend. Het viel wel op dat er ook 
weer veel ter vergadering werden ingetrokken. Er zou meer aandacht voor de kwaliteit van de 
moties moeten zijn. Door de reactie van het college is de spontaniteit tijdens de behandeling weg. 
Het college vatte het amendement over de personeelsprioriteiten veel te zwaar op.
CDA: De begrotingsbehandeling gaat nauwelijks over geld. Er ligt een draaiboek met afspraken 
dat voor een deel niet wordt uitgevoerd. Het college reageerde niet op de algemene 
beschouwingen van de fracties. De pitches van de wethouders deden niet ter zake. De voorzitter 
stuurde de vergadering door verschillend om te gaan met de termijnen. Het college zou niet alles 
moeten ontraden maar meer moeten meebewegen. 
D66: Het was een lauwe vergadering. Het doet meer recht aan het belang van de 
begrotingsbehandeling om over algemene beschouwingen te spreken in plaats van over pitches. 
Het zou beter zijn om met elkaar te debatteren per programma. Ook moet er op gelet worden dat 
men na het diner nog alert is. De schriftelijke reactie vooraf van het college op de amendementen 
en moties werkt negatief op de beleving. De sfeer was een beetje ‘gemaakt’. Het is niet goed dat 
alles vooraf al vastligt. 
PvdA: Het financieel tekort van de gemeente is aanzienlijk. Er had meer discussie over kunnen 
plaatsvinden. Er waren geen grote discussiepunten. Vroeger werden er geen moties en 
amendementen ingediend. Het college deed toezeggingen om zaken aan te passen naar aanleiding 
van suggesties van de raad. De raad kan als hoogste bestuursorgaan de begroting aanpassen. Het 
is de begroting van de raad. De pitches van de wethouders kunnen achterwege blijven. Het zou 
beter zijn om per programma een debat te houden, ook met het college, en een discussie over de 
moties en amendementen.

De secretaris geeft aan de behandeling mat te hebben gevonden. 

De griffier stelt voor om in de werkgroep evaluatie vergaderstructuur de begrotingsbehandeling 
helemaal opnieuw op te zetten aan de hand van de gemaakte opmerkingen. Afgesproken wordt 
dat dit niet gebeurt in de eerste bijeenkomst van de werkgroep die in december plaatsvindt, maar 
in een tweede sessie, maar wel tijdig voor de behandeling van de Kadernota 2021. 

Raadsvergadering 13 november 2019
CDA: De voorzitter debatteerde mee bij het onderwerp over de geitenhouderij. De wethouder ging 
in tegen een unaniem voorstel vanuit de fracties. Helaas werd de unanimiteit van het voorstel door 
de fractievoorzitter van Weert Lokaal afgezwakt. 
VVD: De termijnen werden bij het agendapunt over de geitenhouderij niet in acht genomen, 
waardoor de behandeling chaotisch verliep.

6. Rondvraag en sluiting.
DUS Weert stelt voor om een vervolg te geven aan de bijeenkomst die in mei heeft 
plaatsgevonden van de raad en de griffie. Dit wordt na het FVO verder besproken.
Weert Lokaal merkt op dat het niet de bedoeling kan zijn dat het publiek meediscussieert 
zoals tijdens de recentelijk gehouden werksessie over energie. Het FVO beaamt dat dat 
inderdaad niet mogelijk is. 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur onder dankzegging aan de aanwezigen. 
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