
 

Verslag op hoofdlijnen openbare vergadering fractievoorzittersoverleg 
d.d. 9 september 2021

  Aanwezig:
Voorzitter R. Vlecken (burgemeester)
Fractievoorzitters P. Küsters (plv., Weert Lokaal), P. Mols (CDA), T. van Gemert 

(VVD), C. Beenders (DUS Weert), L. Steinbach (D66), L. 
Heuvelmans (PvdA)

Griffie P. Otten
College B&W M. Meertens (secretaris)

Afwezig: S. Winters (Weert Lokaal), K. Duijsters (Duijsters) en M. Wolfs (Griffier).

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

2. Vaststellen concept-verslag openbare vergadering FVO d.d. 16-06-2021 en concept-
verslag overleg FVO-WGC d.d. 14-07-2021.
De werkgeverscommissie bespreekt binnenkort een initiatiefvoorstel m.b.t. capaciteit van 
de griffie. De heer van Gemert geeft aan dat de op 14 juli gemaakte afspraken t.z.t. 
geëvalueerd moeten worden. Mevrouw Steinbach vraagt verder aandacht voor de 
opstelling van de vergaderruimte bij toekomstige hybride vergaderingen.
De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.

3. Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus.
De heer Mols geeft aan dat er duidelijkheid moet zijn wat wel en niet kan in een vergadering. In 
de raadsvergadering van 8 september was er discussie of een motie wel of niet kon worden 
ingediend.

4. Afwegingskader vergaderen in coronatijd: bepalen hoe te vergaderen in Q3.
Alle vergaderingen t/m de vergadering van de agendacommissie en FVO op 7 oktober vinden 
fysiek plaats. Omdat er nog geen publiek aanwezig kan zijn worden de vergaderingen (m.u.v. 
agendacommissie en FVO) in beeld en geluid gestreamd. De auditcommissie kan zelf beslissen of 
ze digitaal of fysiek vergadert. 

5. Heisessie 22 oktober.
Er wordt gekozen voor een middagprogramma. Burgemeester Vlecken geeft aan dat hij zelf de 
raad mee wil nemen in onderwerpen als integriteit, weerbaar bestuur en ondermijning. Daarna 
volgt nog een informeel deel. Dit keer wordt gekozen voor zaal Don Bosco.

6. Indienen Wob-verzoeken door fracties en stellen van vragen door raadsleden en 
ambtenaren.
Dit onderwerp wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

7. Rondvraag en sluiting. 
 Burgemeester Vlecken geeft aan dat er opmerkingen zijn gemaakt over rokende 

raadsleden voor het stadhuis.
 Er is een vacature voor de voorzitter van de informatiebijeenkomst. Het voorzitterschap 

van de commissie S&I-M&B dient nog formeel geregeld te worden.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.25 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.
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