
 

Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg 
d.d. 8 januari 2020

Aanwezig:
Voorzitter Burgemeester Heijmans
Fractievoorzitters S. Winters (Weert Lokaal), P. Mols (CDA), T. van Gemert 

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

Griffier M. Wolfs-Corten
Secretaris M. Meertens

Afwezig:
Fractievoorzitter J. Goubet (FGD)

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

2. Mededelingen. 
De burgemeester doet twee niet-openbare mededelingen, waarvan een apart verslag wordt 
gemaakt. 

3. Vaststellen concept-verslag openbare vergadering FVO d.d. 20 november 2019.
De heer Heuvelmans wordt toegevoegd bij de aanwezigen. Bij punt 3 wordt aangegeven dat het 
voorstel om een werkgroepje in te stellen dat jaarlijks bijeenkomt om de ingeleverde 
verantwoordingen van de fractiebudgetten te bespreken ook van DUS Weert afkomstig was. 
Het verslag wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

4. Jaarlijks evaluatiegesprek met de Rekenkamer Weert; tevens ophalen mogelijke 
onderzoeksonderwerpen vanuit de raad. 

Evaluatiegesprek met rekenkamer
De fracties zijn tevreden over het functioneren van de Rekenkamer en spreken hun complimenten 
uit over het onderzoek naar de uitbesteding van de buitendienst. 

Dat het onderzoek gelijk opliep met het raadsvoorstel over het verlengen van het contract met 
Renewi was niet optimaal. Enkele fracties vinden dat een gebeurtenis al moet hebben 
plaatsgevonden voordat er rekenkameronderzoek naar kan worden gedaan. Als er nog een 
rekenkameronderzoek loopt wordt een besluit dat nog genomen moet worden daardoor beïnvloed, 
hetgeen niet wenselijk is. In onderhavig geval hadden de wethouder, de raadsleden en de 
rekenkamer daar last van. Andere fracties zijn van mening dat er juist van een onderzoek dat 
lopende een besluitvormingstraject wordt uitgevoerd geleerd kan worden (bij wijze van 
tussenevaluatie) waardoor aan de hand van verbeterpunten nog tijdig bijgestuurd kan worden. 

Verder wordt geconstateerd dat sommige conclusies en aanbevelingen in elk onderzoek 
terugkomen. De raad neemt rekenkameronderzoek heel serieus en wil ook graag lering trekken uit 
de conclusies en aanbevelingen.  

De rekenkamer moest haast maken om de stukken op tijd bij de raad te krijgen. Het onderzoek 
was nog niet geheel afgerond. De rekenkamer zou er voorstander van zijn om de technische en 
bestuurlijke reactie van de gemeente samen te voegen, waardoor de termijnen korter worden. De 
conclusies en aanbevelingen worden bij het verzoek om een technische reactie al meegezonden, 
dus daar kan al op gereageerd worden. Als de technische en bestuurlijke reacties van de 
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gemeente in het onderzoek naar de uitbesteding van de buitendienst gecombineerd waren 
geworden was het onderzoek afgerond geweest voordat het raadsvoorstel inzake het verlengen 
van de overeenkomst met Renewi in procedure ging. Door de lange termijnen loopt de 
actualiteitswaarde van een onderzoek terug. Drie maanden reactietermijn voor de gemeente vindt 
de rekenkamer te lang. De gemeente vindt kwaliteit en zorgvuldigheid belangrijker dan kortere 
procedures. De ambtelijke organisatie moet de gelegenheid hebben om feitelijke onjuistheden uit 
het concept-rapport te halen. Het combineren van de technische en bestuurlijke reactie wordt 
daarom afgewezen. Wel wordt afgesproken dit aspect bij de afstemming van de planning van 
onderzoeken te betrekken. De rekenkamer zal bij de afweging om een onderzoek uit te voeren 
meenemen of de besluitvormingsprocedure in de raad over dat onderwerp nog loopt. 

Onderzoeksonderwerpen voor 2020
De rekenkamer heeft de volgende ideeën: gemeenschappelijke regelingen (onderzoek met andere 
rekenkamers uit de regio) en de politieke besluitvorming in gevoelige dossiers.

Het tweede onderwerp dat de rekenkamer noemt wordt door de fracties niet omarmd.
Vanuit de fracties worden de volgende onderzoeksonderwerpen aangedragen:

 VVD: grote projecten, zoals het museum (2021) en sturen op effecten;
 PvdA: samenwerking met het buitenland/zustersteden (wat kost het en wat levert het 

concreet voor Weert op?);
 DUS Weert: de effecten van de bezuinigingen op de ambtelijke organisatie en het 

verhogen van de rioolbelasting met de effecten daarvan op de burger;
 Weert Lokaal: sluit zich aan bij het tweede onderwerp van DUS Weert en voegt daaraan 

toe het openbare groen en de verlichting. Daarnaast: hoe verhouden 
centrummanagement, citymarketing, marktmeester, BIZ vastgoed zich tot elkaar en wat 
kan de gemeente het beste doen met het oude stadhuis aan de Beekstraat nadat 
Ckwartier daar stopt?

 Burgemeester: de bouw van het nieuwe stadhuis koppelen aan het laatste onderwerp dat 
Weert Lokaal noemt.

5. Procedure rekenkamerrapporten.
De burgemeester stelt dat het FVO het initiatiefvoorstel over een rekenkamerrapport in procedure 
zou moeten brengen en niet de betreffende raadscommissie. De griffier licht toe dat ook 
raadscommissies initiatiefvoorstellen kunnen doen. Ook is pas tijdens de commissiebehandeling 
duidelijk of er eenstemmigheid is over het aan de raad uit te brengen advies. Het FVO komt 
daarna niet meer bijeen. Afgesproken wordt dat de griffier de procedure rondom de behandeling 
van de rekenkamerrapporten nog eens tegen het licht houdt (welk gremium brengt het 
initiatiefvoorstel in procedure en wat is het tijdpad?).

6. Memo DUS Weert inzake ambtelijke bijstand. 
Mw. Beenders licht de memo toe. De burgemeester geeft aan het eens te zijn met de punten 1 en 3. 

Voor wat betreft onderdeel 2 (het budget) kan er voor een vast budget per jaar, opgenomen in de 
begroting, worden gekozen of voor een budget dat per geval beschikbaar wordt gesteld. 
Afgesproken wordt dat de fractie DUS Weert het initiatiefvoorstel in procedure brengt. 

7. Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus.
Raadsvergadering 18 december: 

DUS: Waardeert de reactie van de burgemeester tijdens het gesprek op 6 januari jl. De 
raadsvergadering ging deels goed en deels niet goed. Tijdens de schorsing over de motie hadden 
de woordvoerders gevraagd moeten worden aanwezig te zijn voor het overleg. Dat de motie 
vreemd aan de orde van de dag niet is ingediend, is een goede zaak; de vergadering is goed 
afgerond. 

Weert Lokaal: De tekst van de motie was met haast opgesteld en bleek tijdens de vergadering 
heftiger dan tijdens het lezen tijdens de schorsing. Er stond niet wat er werd bedoeld.

CDA: Is het eens met Weert Lokaal. De gedachte van de motie van treurnis was om als raad aan 
te geven de gang van zaken te betreuren en daarom een kleine tik uit te delen aan de 
portefeuillehouders. Maar de motie bleek heel anders binnen te komen. Tijdens een schorsing een 
tekst opstellen is lastig. De fractie was verdeeld. 
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D66: Heeft in drie raadsvergaderingen van alles meegemaakt. Tijdens een schorsing teksten 
schrijven is lastig; je hebt dan niet de tijd om afstand te nemen en na te denken. De 
woordvoerders hadden er bij moeten zijn. De tekst was correct, maar had een andere uitwerking 
dan de bedoeling was. De tweede avond van de raadsvergadering verliep prima.

VVD: Vindt de hele raadsvergadering goed verlopen. Het complexe dossier is goed behandeld. 
Hoewel de schorsingen niet goed waren, staat de fractie achter hetgeen de raad heeft gedaan. De 
dynamiek in een vergadering is elke keer weer anders. 

PvdA: Staat achter de motie van treurnis en de bewoordingen daarvan. Waar de fractie wel moeite 
mee heeft is de impact die de motie had. Wat in de raadzaal gebeurt heeft effect op mensen; 
daarvan moeten we ons bewust zijn. 

Burgemeester: Geeft dat hij boos was omdat hij niet wist wat er allemaal gebeurde en afgezien 
van mw. Kadra niemand met vragen naar hem toe kwam. Hij wilde wethouder Geelen 
beschermen. Zij heeft erg haar best gedaan en de motie raakte haar zeer. Hij beseft dat hij de 
raad beter had moeten informeren. De motie van treurnis doet ook iets met de ambtelijke 
organisatie en de inwoners. Ook zijn er teveel schorsingen, waardoor de indruk van 
achterkamertjespolitiek ontstaat, al was de schorsing voor de motie natuurlijk wel nodig. Het 
college heeft ook knelpunten in de manier waarop zaken lopen. De burgemeester stelt voor om 
een gezamenlijke heisessie te plannen voor raad, college, griffie en DT.

Secretaris: Vond het moeilijk om te zien hoe snel raad en college de verbinding kunnen verliezen. 
In een dergelijk proces raak je elkaar gemakkelijk kwijt. 

Griffier: Samen een heisessie laten plaatsvinden is prima. Er kan begonnen worden met het na 
elke raadsvergadering samen een glaasje drinken. Daarmee ontstaat er meer begrip voor elkaar 
en kunnen zaken meteen uitgesproken worden. 

Tot slot wordt afgesproken om de raadsvergadering van december 2020 te plannen op dinsdag 15 
december, met uitloop op woensdag 16 december. De kerstmarkt op donderdag 17 december kan 
dan door iedereen bezocht worden. Het vergaderschema zal hierop worden aangepast. 

8. Rondvraag en sluiting.
De kerstmarkt wordt in 2020 weer in het stadhuis georganiseerd. 
Vervolgens wordt een onderwerp in beslotenheid besproken.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur onder dankzegging aan de aanwezigen. 
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