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Verslag op hoofdlijnen openbare vergadering fractievoorzittersoverleg  
d.d. 6 januari 2021 

 
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) 

Voorzitter 
Rekenkamer Weert 

A. van Drunen (aanwezig bij de agendapunten 1 en 3) 

Toehoorders P. Weekers (DUS Weert) en H. van de Loo (Weert Lokaal; 
aanwezig tot en met agendapunt 5) 

Griffie M. Wolfs-Corten 
Secretaris M. Meertens 
 
 

1. Opening en mededelingen.  
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de heer A. 
van Drunen, voorzitter van de rekenkamer Weert. Er zijn geen mededelingen. 
 

2. Vaststellen concept-verslag vergadering FVO d.d. 18-11-2020. 
De eerste zin onder punt 5 wordt vervangen door: “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.”. 
Naar aanleiding van het concept-verslag wordt gediscussieerd over de conclusie die is getrokken 
inzake het verzoek van de jongerenraad uit Nederweert.  
Het verslag wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Evaluatiegesprek met voorzitter Rekenkamer Weert; tevens bespreken ambitiedocument 
Rekenkamer en interne procedure rekenkamerrapporten. 
De voorzitter van de rekenkamer licht het ambitiedocument van de rekenkamer toe. Belangrijkste 
voorgestelde wijzigingen zijn de versnelling in de procedure van de onderzoeken door de 
technische en bestuurlijke reactie van het college indien mogelijk samen te voegen en de 
mogelijkheid voor de leden van de rekenkamer om in sommige gevallen zelf onderzoek te kunnen 
doen. Het FVO geeft aan dat hier een gedegen afweging over moet plaatsvinden.  
 
Het ambitiedocument wordt door het FVO op dit moment voor kennisgeving aangenomen. Op het 
vervolg wordt teruggekomen. Als de interne procedure voor de behandeling van 
rekenkamerrapporten wordt gewijzigd is hiervoor een raadsvoorstel vereist, omdat de procedure 
een bijlage bij de verordening voor de rekenkamer is. Dit wordt dan meegenomen in de eventuele 
wijzigingen die voortkomen uit de werkgroep vergaderstructuur.  
 
Als aandachtspunten worden vanuit het FVO meegegeven:  

 Er moeten geen rapporten worden opgeleverd van onderzoeken die twee jaar of langer 
hebben geduurd. 

 Rapporten moeten een duidelijke meerwaarde hebben voor de Weerter situatie. 
 Rekenkameronderzoeken (die vooral terugkijken) moeten niet worden uitgevoerd over 

onderwerpen die op dat moment politiek actueel zijn en in procedure zijn voor de raad.  
 

Als suggestie voor een onderzoeksonderwerp wordt door de VVD de effectiviteit van subsidies 
meegegeven (kosten-baten). 
 
De jaarverslagen van de rekenkamer van na 2015 worden aan het themadossier in GO 
toegevoegd.  
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4. Bespreken memo driehoek over mogelijkheden raad i.r.t. RK. 
Deze memo wordt betrokken bij de uitwerking als bedoeld onder punt 3. Vanwege de drukke 
werkzaamheden in het eerste half jaar van 2021 wordt dit onderwerp na het zomerreces 
opgepakt. Het FVO bereidt dan een besloten raadsbijeenkomst voor waarin over wijzigingen 
rondom de rekenkamer wordt gesproken.  
 

5. Bespreken vervolg motie COA-gelden aan de hand van de resterende vragen van de 
fracties.  
Er wordt gesproken over de wijze van indienen van de bij fracties resterende vragen. Het is van 
belang dat dit onderwerp naar ieders tevredenheid wordt afgerond. Afgezien van de fractie DUS 
Weert zien de fracties geen noodzaak voor een vervolgonderzoek. Alle vragen kunnen aan het 
college worden gesteld.  
 
Afgesproken wordt dat de fractie DUS Weert haar vragen naar het college stuurt. De CDA-fractie 
stelt uiterlijk vrijdag de resterende vragen aan het college. Na beantwoording daarvan door het 
college komt het FVO bijeen in een extra, fysieke, besloten vergadering.  
 
Doel van deze bijeenkomst is te komen tot een afronding van dit onderwerp vóór de komst van de 
nieuwe burgemeester. De vergadering zal uit twee onderdelen bestaan:  
1) De vragen en antwoorden worden besproken, waarna wordt geconcludeerd of het FVO de raad 
adviseert de motie wel uit te voeren of niet. Daarna nodigt het FVO de raad en het college uit voor 
een extra, openbare bijeenkomst op een nader te bepalen moment. Indien het advies is de motie 
niet uit te voeren wordt er een eindverklaring opgemaakt ter afronding van deze kwestie. In deze 
bijeenkomst zullen secretaris en griffier een update geven van de inmiddels n.a.v. het rapport 
Berenschot in gang gezette verbeteracties.  
2) Een gesprek tussen DUS Weert en de andere fracties over hetgeen er rondom de contant 
uitbetaalde COA-gelden heeft gespeeld en wat dat met de personen in kwestie heeft gedaan.  
 
Als datum voor de extra vergadering van het FVO wordt gekozen voor 26 januari om 19.30 uur. 
 

6. Vaststellen vergaderschema 2e helft 2021.  
De informatiebijeenkomst over de kadernota is op 16 februari gepland. Dit is echter 
carnavalsdinsdag. De griffier en de secretaris zullen een alternatieve datum zoeken. 
Met het vergaderschema voor de tweede helft van 2021 wordt voor het overige ingestemd. 
 

7. Bespreken afwegingsdocument vergaderen in coronatijden. 
Aan hetgeen bij de behandeling in de agendacommissie is besproken wordt nog toegevoegd dat de 
vertrouwenscommissie bij risiconiveau 3 en 4 niet digitaal vergadert. De andere in die categorie 
genoemde gremia mogelijk wel.  
 

8. Bespreken memo “indeling commissies” van de werkgroep vergaderstructuur. 
Hoewel er voordelen aan scenario 2 zitten, wordt unaniem gekozen voor optie 1. Dat betekent dat 
er voortaan nog maar twee raadscommissies zullen zijn. De verordening wordt niet gewijzigd. Er 
zal op een praktische manier mee worden omgegaan. Er zal gekeken worden naar de naam van de 
samengevoegde commissies. Aanduiden als gecombineerde commissies ligt het meest voor de 
hand. 
 

9. Bespreken memo “rol burgemeester en gemeentesecretaris in FVO en 
agendacommissie” van de werkgroep vergaderstructuur.  
Na een gedachtewisseling wordt afgesproken voorlopig niets te wijzigen. In het volgende FVO 
wordt besloten om hierover een besluit te nemen na aantreden van de nieuwe burgemeester of 
het aan de nieuwe raad over te laten.  
 

10. Bespreken of het initiatiefvoorstel om mw. Van den Bergh te benoemen tot lid van de 
werkgeverscommissie griffie Weert in procedure kan worden gebracht.  
Er heeft zich inmiddels een tweede kandidaat gemeld, de heer Stroek. Ook al gaat de verordening 
uit van een commissie van vier raadsleden, er bestaat geen bezwaar tegen een commissie die uit 
vijf personen bestaat. Daarnaast is de werkgeverscommissie niet politiek van aard, dus een ruime 
vertegenwoordiging vanuit de coalitie is niet problematisch. Het FVO stemt in met het in procedure 
brengen van een initiatiefvoorstel waarmee beide kandidaten worden benoemd. 
 
 

11. Rondvraag en sluiting.  
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 Verzoek jongerenraad Nederweert om bijdrage in kosten debat kandidaten Tweede kamer-
verkiezingen: het FVO staat in meerderheid achter de afwijzing van het verzoek, maar dit 
soort initiatieven moet wel worden aangemoedigd.  

 De burgemeester deelt mede dat er nabij de Poolse winkel in Weert na overleg met politie 
en OM, alsmede omwonenden vanaf 18 december jl. tijdelijk cameratoezicht wordt 
uitgeoefend.  

 Dhr. Van Gemert merkt op dat de strategische visie op 7 december jl. op een prettige 
manier is behandeld. De routekaart energie had niet zo laat behandeld moeten worden.  

 De secretaris stelt voor dat de begeleiders van het verandertraject kadernota vooraf in 
gesprek gaan met (vertegenwoordigers van) de fracties, zodat input in een vroegtijdig 
stadium kan worden meegenomen. Het FVO stemt hiermee in.  

 
De voorzitter sluit om 23.10 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 
 


