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Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg  
d.d. 6 februari 2020 

 
Aanwezig:  
Plaatsvervangend 
voorzitter 

P. Sijben (CDA) 

Fractievoorzitters S. Winters (Weert Lokaal), P. Mols (CDA), T. van Gemert 
(VVD), I. Beenders-Van Dooren (DUS Weert), K. Duijsters 
(FD), L. Steinbach (D66) en F. Kadra (PvdA) 

Griffie M. Wolfs-Corten en P. Otten 
Plaatsvervangend 
secretaris 

K. Joosten 

 
Afwezig: 
Voorzitter Burgemeester Heijmans 
Secretaris M. Meertens 

 
 
1. Opening.  

De plaatsvervangend voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.   
 

2. Mededelingen.  
Er zijn geen mededelingen. 

 
3. Vaststellen concept-verslag openbare vergadering FVO d.d. 8 januari 2020. 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Er wordt afgesproken om voortaan een nazit van circa 
een half uur na de raadsvergadering te houden voor raads- en collegeleden, publiek en ambtelijke 
organisatie. Dit wordt ook op de raadsagenda vermeld. Aan het begin van de vergadering worden 
mensen daar ook voor uitgenodigd.  

 
4. Memo griffie “communicatie raad in combinatie met burgerparticipatie/ 

overheidsparticipatie”. 
 Dhr. Otten licht de memo toe.  

 De jongerenraad heeft voor de raadsvergadering van 5 februari te laat spreekrecht 
aangevraagd en spreekrecht over een niet geagendeerd onderwerp. De griffier zal de 
ambtelijke ondersteuning van de jongerenraad voorstellen dat de jongerenraad een 
voorstel doet over de wijze waarop zij betrokken willen worden bij de raadsvergadering. 
Vervolgens worden zij uitgenodigd om dit in het volgende FVO te komen bespreken.  

 Wellicht kan het houden van politieke interviews voor een raadsvergadering worden 
meegenomen in het collegevoorstel over de visie op lokale media. 

 Liever niet nog extra bijeenkomsten organiseren voor de fracties; zij komen niet toe aan 
de volksvertegenwoordigende taak zoals zij die met hun eigen politieke partij willen 
invullen.  

 De memo zal worden betrokken bij de heisessie.  
 De ideeënmarkt wordt uitgewerkt en de volgende keer besproken.   

 
5. Bespreken resultaten werkgroep vergaderstructuur. 

Dit is besproken in de agendacommissie. 
  
6. Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus. 

 Naar aanleiding van de erg uitvoerige inleiding van wethouder Sterk bij het agendapunt 
over de verevening van het budget voor jeugdhulp wordt afgesproken voortaan kritisch te 
kijken naar een verzoek van een collegelid om bij een agendapunt als eerste het woord te 
mogen voeren. Op deze manier werd het debat in de raad bemoeilijkt.  
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 Voorzitter en griffier zullen voortaan inventariseren welke vragen in de eerste termijn niet 
beantwoord zijn, zodat de fracties deze niet in de tweede termijn hoeven te herhalen. 

 Afgesproken wordt dat weliswaar uitgangspunt is dat in de tweede termijn het debat in de 
raad plaatsvindt, maar dat hiermee soepel wordt omgegaan. Dit werkte in de afgelopen 
raadsvergadering prima.  

 De wensen en bedenkingen bij het politiebeleidsplan kwamen uit verschillende richtingen: 
het college en de fracties. Na de raadsbehandeling worden deze in één brief verwerkt, die 
naar de betreffende instantie wordt gezonden.  

 Het CDA roept op om, als het laat wordt in commissievergaderingen, niet te zeggen ‘doe 
maar een hamerstuk’. Dit doet geen recht aan (de behandeling) van het voorstel.  

 Ook is het CDA van mening dat niet telkens bij moties moet worden gezegd dat deze 
‘sympathiek is, maar ….’.  

 
7.  Rondvraag en sluiting. 

 Afgesproken wordt dat de vergoeding voor de leden van de vertrouwenscommissie 
die het functioneringsgesprek met de burgemeester voorbereiden wordt stopgezet 
totdat dit weer wordt opgepakt. 

 De PvdA vraagt namens welke partij wethouder Sterk collegelid is. Hier is sprake van 
een partijloze wethouder. 

 DUS Weert merkt op dat het programma 2018-2022 ‘Weert koerst op verbinding’ is 
ondertekend door de SP-fractie. Hoe is de situatie nu deze niet meer in de raad is 
vertegenwoordigd? Aangegeven wordt dat de beide raadsleden het programma nog 
steeds ondersteunen.  

 De fracties geven aan de griffie door wie namens hun fractie in de werkgroep zitting 
neemt die de verantwoording van de besteding van de fractiebudgetten zal 
bespreken. 

 
Het aangekondigde besloten deel van het FVO vindt geen doorgang. 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.  


