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Verslag op hoofdlijnen vergadering fractievoorzittersoverleg  

d.d. 18 november 2020 
 
Aanwezig:  
Voorzitter C.C. Leppink-Schuitema (burgemeester) 
Fractievoorzitters S. Winters (Weert Lokaal), P. Mols (CDA), T. van Gemert (VVD), R. 

van Dooren (DUS Weert), K. Duijsters (fractie Duijsters),  
L. Steinbach (D66), en F. Kadra (PvdA) 

Toehoorder P. Sijben (CDA) 
Griffie M. Wolfs-Corten 
Secretaris M. Meertens 

 
1. Opening en mededelingen.  

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 

2. Vaststellen concept-verslagen FVO d.d. 05-11-2020 (besloten en openbaar). 
De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Bespreken verzoek Jongerenraad Nederweert inzake debat TK-verkiezingen. 
Het FVO gaat niet in op het verzoek van de jongerenraad Nederweert. De jongerenraad wordt 
geadviseerd om de kandidaten van de landelijke partijen te benaderen en samen op te trekken 
met de jongerenraad van Weert. De secretaris zal in het college bespreken of de jongerenraad een 
beroep kan doen op de subsidieregeling voor burgerparticipatie.   
 

4. Bespreken ambitiedocument Rekenkamer.  
Het FVO is zeer ontevreden over de kwaliteit van de rekenkameronderzoeken en van het 
voorliggende ambitiedocument en is het eens met de memo die de driehoek naar 
aanleiding van het ambitiedocument heeft geschreven.  
Afspraken: 

 Dit wordt met de voorzitter van de rekenkamer besproken tijdens het volgende 
evaluatiegesprek (FVO van 6 januari 2021).  

 De driehoek zal de mogelijke scenario’s vooraf op een rij zetten (o.a. of de 
verordening de raad de mogelijkheid biedt om een onderzoek te temporiseren).  

 De secretaris neemt contact op met de rekenkamer om de timing van het nieuwe 
onderzoek in relatie tot het veranderproces rondom de kadernota en de gevolgen 
van dit nieuwe onderzoek voor de ambtelijke organisatie te bespreken.  

 
5. Bespreken concept-initiatiefvoorstel verantwoording besteding fractiebudgetten 2019. 

Mw. Duijsters geeft aan dat zij het bedrag van € 10,- voor het tikkie van B. Brinkman niet zou 
hebben gedeclareerd als zij had geweten dat dit op grond van de verordening niet ten laste van 
het fractiebudget mocht worden gebracht. Dan zou het bedrag niet in het raadsvoorstel zijn 
opgenomen. 
 
Aan de tweede alinea onder het kopje argumenten wordt de volgende tekst toegevoegd: 
De werkgroep merkt op dat de verordening ruimte geeft voor interpretatie. Het is ook niet 
mogelijk om voor deze thematiek een vast omlijnd kader te creëren. Derhalve wordt getoetst 
aan het oogmerk van de regelgeving.  
 
Er zal nog een keer uitleg over de bestedingsmogelijkheden worden gegeven aan de raadsleden. 
 

6. Bespreken concept-initiatiefvoorstel onderzoek COA-gelden. 
Er wordt gediscussieerd over de inhoud van het concept-initiatiefvoorstel in relatie tot de 
aangenomen motie, de verschillende invalshoeken van de diverse fracties en de reeds 
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voorhanden zijnde informatie. Ook wordt afkeuring uitgesproken over het verspreiden van 
informatie uit de werkgroep. 
 
Afspraken: 

 Het FVO brengt het initiatiefvoorstel niet in procedure.  
 Het vervolg wordt niet meer in de werkgroep besproken, maar in het FVO. Mw. 

Duijsters en dhr. Van Dooren geven aan hieraan niet te zullen deelnemen. Zij zijn 
van mening dat het initiatiefvoorstel in procedure kan worden gebracht en zullen 
daarom niet deelnemen aan de verdere beraadslagingen in het FVO over dit 
onderwerp. 

 De fracties inventariseren voor het einde van dit jaar welke vragen er nog bij hen 
resteren na het Berenschotonderzoek en de door het college verzamelde 
informatie.  

 Daarna wordt bekeken of er vervolgstappen nodig zijn en zo ja, welke. 
 Afgesloten zal worden met een openbare raadsbijeenkomst, zodat ook naar buiten 

toe zichtbaar is wat de raad met de aangenomen motie heeft gedaan.  
 De secretaris en de griffier zullen nogmaals een presentatie geven over de naar 

aanleiding van het Berenschotonderzoek ingezette verbeteracties. 
 Doel blijft het herstellen van het vertrouwen van de burgers in de overheid. 
 Het onderwerp wordt geagendeerd voor het FVO van 6 januari. 

 
7. Vaststellen concept-vergaderschema 2021. 

Aan hetgeen in de agendacommissie is afgesproken wordt niets toegevoegd. 
 

8. Rondvraag en sluiting.  
De voorzitter heeft de heer Heijmans gesproken. Hij heeft geen behoefte aan een afscheid 
van de gemeente, maar wil wel afscheid nemen van de inwoners. Dit zou dan moeten 
gebeuren na de coronacrisis en vóór de installatie van de nieuwe burgemeester. Bezien 
zal worden wat de mogelijkheden zijn.  

 
De griffier deelt mede dat de werkdruk van de medewerkers van de griffie zorgwekkende 
vormen begint aan te nemen. De griffiemedewerkers werken al jaren structureel te veel 
uren. Op 25 november wordt hierover gesproken met de werkgeverscommissie. Bekeken 
wordt op welke manier hier verandering in kan worden gebracht.  

 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.  


