
                                            

Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg  

d.d. 13 februari 2019 
Aanwezig:  
Voorzitter Burgemeester Heijmans 

Fractievoorzitters S. Winters (Weert Lokaal), H. Stals (CDA), T. van Gemert 
(VVD), I. Beenders-Van Dooren (DUS Weert), J. Goubet 
(fractie Goubet-Duijsters), M. Stokbroeks (D66) en F. Kadra 
(PvdA) 

Secretaris G. Brinkman 

Griffier M. Wolfs-Corten  

 

 

1. Opening.  

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.   
 

2. Mededelingen.  

De burgemeester doet enkele vertrouwelijke mededelingen. 
 

3. Vaststellen concept-verslag openbare vergadering FVO d.d. 9 januari 2019. 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Concept-initiatiefvoorstel RvO 2019. 

Het FVO stemt in met het in procedure brengen van de stukken. In artikel 21 RvO wordt een lid 
toegevoegd waarin wordt bepaald dat de voorzitter vóór de besluitvorming de gedane 
toezeggingen vermeldt. 

 
5. Concept-verordening raadscommissies 2019. 

Het FVO stemt in met het in procedure brengen van de stukken. In artikel 13 van de verordening 
wordt een lid toegevoegd waarin wordt bepaald dat de voorzitter vóór het uitbrengen van het 
advies door de commissie de gedane toezeggingen vermeldt. 

 
6. Verkoop oude ipads en bestemming opbrengst. 

Het bedrag van circa € 5.000,- wordt apart gezet bij het raadsbudget. Later wordt bezien waaraan 
het besteed wordt. 

 
7. Werkbezoek raad 2019: datum en invulling. 

De griffier mailt als mogelijke data rond: 14, 15, 21 en 22 juni. De datum waarop de 
meeste raads- en commissieleden, collegeleden en DT-leden kunnen deelnemen wordt 
gekozen. De griffier zal de raads- en commissieleden nog een keer oproepen zich aan te 
melden voor de Raad van Avontuur en een overleg van deze Raad plannen over de 
invulling van de raadsexcursie. 

 
8. Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus. 

Er zijn geen opmerkingen. 
 
9. Behandeling kadernota. 

De griffier heeft de resultaten van de evaluatie van de begrotingsbehandeling in het FVO en die uit 
de interne evaluatie verwerkt in een nieuw draaiboek voor de behandeling van de kadernota. 
Het FVO kiest voor zowel een technische uitleg in de auditcommissie als een informatiemarkt met 
stands per afdeling. De voorzitter geeft aan dat de stands niet in de centrale hal, maar op de 
afdelingen zullen worden ingericht. De raads- en commissieleden worden opgeroepen om in grote 
getale aanwezig te zijn. In het draaiboek wordt een pitch-ronde van de portefeuillehouders 
toegevoegd. Omdat in mei ook reguliere onderwerpen in de raadscommissies worden besproken 



kiest het FVO er niet voor om de kadernota in één commissie te behandelen. De dinerpauze wordt 
naar voren gehaald. Het draaiboek wordt op 21 maart nogmaals in het FVO besproken.  
 

10. Rondvraag en sluiting. 

Op 29 juni vindt er van 10.00 uur tot 16.00 uur een open dag plaats in het stadhuis. De raads- en 
commissieleden worden opgeroepen om op die dag ook als gastheer/gastvrouw aanwezig te zijn. 
De griffier zal een oproep doen en aan de hand van de aanmeldingen een planning maken. In de 
raadzaal zullen de foto’s en naambordjes van de raads- en collegeleden worden neergezet. 
 

De voorzitter sluit om 21.20 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.  


