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-CONCEPT-  

Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg  

d.d. 6 juni 2019 
 

Aanwezig:  
Voorzitter Burgemeester Heijmans 

Fractievoorzitters S. Winters (Weert Lokaal), P. Sijben (plv. fractievoorzitter 

CDA), T. van Gemert (VVD), I. Beenders-Van Dooren (DUS 

Weert), K. Duijsters (plv. fractievoorzitter FGD), M. 

Stokbroeks (D66) en F. Kadra (PvdA) 

Griffier M. Wolfs-Corten  

Secretaris G. Brinkman 

 

Afwezig: 

Fractievoorzitters H. Stals (CDA), J. Goubet (FGD) 

 

 

1. Opening.  

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

verhindering.  

 

2. Mededelingen.  

De voorzitter deelt mede dat hij vanwege andere verplichtingen niet in de gelegenheid is om op 14 

juni deel te nemen aan de raadsexcursie; probeert wel even langs te komen.  

 

De griffier meldt dat het wetsvoorstel waarmee werd beoogd het mogelijk te maken dat 

raadscommissies door anderen dan raadsleden worden voorgezeten is verworpen. Naar aanleiding 

daarvan wordt afgesproken de huidige voorzitters te handhaven. Mochten raadsleden graag 

(plaatsvervangend) voorzitter willen worden dan kunnen zij dit kenbaar maken aan de griffier. Als 

er vacatures ontstaan zullen raadsleden worden benoemd tot voorzitter of plaatsvervangend 

voorzitter.  

 

3. Vaststellen concept-verslag openbare vergadering FVO d.d. 1 mei 2019. 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Inventariseren gespreksonderwerpen vanuit de gemeente voor het ambtsbezoek dat de 

Gouverneur op 2 juli 2019 aan de gemeente Weert brengt. 

Vanuit het FVO worden de volgende onderwerpen geformuleerd:  

• Hoe kijkt de Commissaris aan tegen de gemeente Weert?  

• Wat kan de provincie voor de gemeente Weert betekenen? 

 

5. Stand van zaken raadsexcursie. 

De griffier licht het programma kort toe.  

 

6. Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus. 

Vaststelling raadsagenda 5 juni: dit verliep wat rommelig, maar de voorzitter trad goed op. Het 

college had vooraf beter kunnen adviseren om het agendapunt op de agenda te laten staan, maar 

het voorstel te verwerpen vanwege strijd met hogere regelgeving.  

 

Motie huisvesting arbeidsmigranten: de discussie ging vooral om het niet verlenen van ambtelijke 

bijstand voor het controleren van een initiatiefvoorstel. Het FVO spreekt over de redenen voor het 

niet verlenen van deze bijstand. Geconcludeerd wordt dat het goed was dat de inhoud van het 

gesprek van de burgemeester en de secretaris met de fractie DUS Weert over het niet verlenen 
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van de bijstand niet in de raadsvergadering werd besproken. Bezien zal worden of de verordening 

op de ambtelijke bijstand aangescherpt kan worden.  

 

Commissievergadering 15 mei over huisvesting arbeidsmigranten: deze vergadering is prima 

verlopen.  

 

7. Rondvraag en sluiting. 

• De burgemeester doet mededeling over het omwonendenoverleg Kazernelaan 101.  

• Er wordt gewerkt aan een oplossing voor de raadsleden die oogproblemen hebben bij het lezen 

van stukken op de ipad.  

• Er wordt kort gesproken over het krantenartikel van vandaag over criminele asielzoekers.  

• De burgemeester memoreert de nieuwe gemeentesecretaris.  

  

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.  


