Verslag op hoofdlijnen openbare vergadering fractievoorzittersoverleg
d.d. 7 oktober 2021
Aanwezig:
Voorzitter
Fractievoorzitters

Griffier
Secretaris

R. Vlecken (burgemeester)
S. Winters (Weert Lokaal), P. Mols (CDA), T. van Gemert (VVD),
C. Beenders (DUS Weert), K. Duijsters (fractie Duijsters),
L. Steinbach (D66), L. Heuvelmans (PvdA)
M. Wolfs-Corten
M. Meertens

Afwezig:
1.

Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2.

Vaststellen concept-verslag openbare vergadering FVO d.d. 9 september 2021.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus.

Er ontstond een vervelende situatie toen een raadslid dat vragen wilde stellen in een
informatiebijeenkomst werd doorverwezen naar de commissie, maar daar vervolgens het
onderwerp niet mocht agenderen. D66 merkt op toen helemaal niet te hebben geweten
waar het over zou gaan. Het FVO concludeert dat het een gentlemen’s agreement moet
zijn dat een raads- of commissielid een actueel onderwerp kan agenderen in de
commissievergadering.

De secretaris voelt zich geschoffeerd door de opmerkingen van de voorzitter van de
rekenkamer in zijn presentatie tijdens de commissievergadering. Hij schetste een beeld
dat het de rekenkamer moeilijk wordt gemaakt om informatie te krijgen van college en
ambtelijke organisatie. Een derde merkte dat op.

4.

Vergaderen in coronatijd: bepalen hoe te vergaderen in Q4.
Alle bijeenkomsten en vergaderingen worden weer fysiek gehouden.

5.

Concept-initiatiefvoorstel benoeming voorzitters en plaatsvervangend voorzitter diverse
raadsgremia.
Het FVO stemt in met het in procedure brengen van het initiatiefvoorstel. Mw. Van den Bergh
wordt conform het RvO dan ook lid van de agendacommissie.

6.

Concept-initiatiefvoorstel verordening informatieplicht.
Dit onderwerp wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

7.

Memo verkiezingsactiviteiten.
Het FVO beslist als volgt over de opkomstbevorderende activiteiten:

Er wordt geen stemhulp aangekocht.

De griffier zal de prijs opvragen van spanframes voor doeken waarop alle partijen zijn
afgebeeld.

Er worden filmpjes gemaakt met bekende Weertenaren, waarin deze de inwoners
oproepen te gaan stemmen.

Er wordt een verkiezingskrant uitgebracht, bij voorkeur weer door Nicole Smolenaers.

De griffier zal bij het College en bij de bibliotheek navragen of zij weer een
verkiezingsdebat organiseren.

De raad zal voor het eerst een overdrachtsdocument uitbrengen aan de nieuwe raad. Het
moet een beknopt document zijn met aandachtspunten voor de kaderstellende en
controlerende rol van de raad zonder doublures met het al bestaande vademecum.
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Verder wordt er jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd voor mensen die belangstelling
hebben voor de politiek. Burgemeester, griffier en raadsleden belichten dan taken en
bestuur van de gemeente.

8.

Draaiboek behandeling begroting 2022.
Het draaiboek wordt v.w.b. de commissiebehandeling en het vooraf indienen van de algemene
beschouwingen aangepast en vervolgens vastgesteld. Het FVO wenst de infografic te handhaven.
De griffier zal nagaan hoe vaak de infografic van de begroting 2021 is aangeklikt.

9.

Concept-vergaderschema 2022.
Duidelijk moet worden aangegeven dat de vergaderstructuur in september 2022 zal wijzigen. Het
concept-vergaderschema wordt vastgesteld.

10.

Indienen Wob-verzoeken door fracties en stellen van vragen door raadsleden aan
ambtenaren.
De voorzitter geeft aan dat een raadslid nooit een beroep hoeft te doen op de Wet openbaarheid
van bestuur. De Gemeentewet bevat een bijzondere regeling voor het informeren van raadsleden.
Enige tempering in het stellen van vragen door raadsleden is wel gewenst. Als er na uitputtende
beantwoording van vragen weer veel vervolgvragen worden ingediend, moet er ambtelijke
capaciteit bij komen. Raadsleden moeten zich de vraag stellen met welk doel zij vragen stellen.
Aan de andere kant moet de beantwoording van vragen ook niet te lang op zich laten wachten. Er
wordt alles aan gedaan om dat te voorkomen. Zo wordt wekelijks in de driehoek gesproken over
de stand van zaken van de ingediende artikel 40 RvO-vragen. Vragen worden over het algemeen
binnen korte termijn beantwoord.

11.

Gebruik vergaderfaciliteiten door politieke partijen en externen.
De voorzitter heeft gemerkt dat politieke partijen de raadzaal soms gebruiken voor grote
bijeenkomsten. Dan is er in feite sprake van paracommercie, hetgeen tot problemen kan leiden.
Afgesproken wordt dat de raadzaal alleen mag worden gebruikt voor dit soort bijeenkomsten als
deze zaal daar specifiek voor nodig is, bijvoorbeeld om nieuwe kandidaten te laten voelen hoe het
is om vanaf het spreekgestoelte te spreken of te laten ervaren hoe het vergaderen in een politieke
arena in zijn werk gaat. Ledenvergaderingen voldoen niet aan dit criterium.

12.

Rondvraag en sluiting.
 De griffier stelt aan de orde het budget dat is vrijgekomen door het overnemen van de oude
ipads door de raadsleden en de verkoop van de overige ipads. Het gaat om een bedrag van €
3.000,- dat nog steeds beschikbaar is. Het FVO stelt voor om dit budget bij het
vervangingskrediet voor de nieuwe ipads te voegen, omdat er na de verkiezingen ook meer
raadsleden en wellicht meer commissieleden zullen zijn. De griffier zal dit met financiën
bespreken.
 Desgevraagd geeft de voorzitter aan in gesprek te zijn met de waarnemend Gouverneur over
een afscheid voor Jos Heijmans.
 De voorzitter stelt aan de orde dat het niet wenselijk als politieke partijen
handhavingsverzoeken indienen bij de gemeente. De politiek kan wel vragen stellen over
vermeende illegale situaties.
 Vanaf de raadsvergadering van 17 november a.s. zullen er weer gasten van de raad worden
uitgenodigd.
 Een aantal raadsleden heeft moeite met het tonen van de QR-code voor de heimiddag in een
horecagelegenheid. Er worden gezocht naar een oplossing.
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.
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