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Verslag op hoofdlijnen openbare vergadering fractievoorzittersoverleg  
d.d. 10 februari 2021 

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

M. Marechal (DUS Weert, plv. fr.vz.), K. Duijsters (fractie 
Duijsters), L. Steinbach (D66), en F. Kadra (PvdA) 

Griffie M. Wolfs-Corten 
 
Afwezig: 
Fractievoorzitter R. van Dooren (DUS Weert) 
Secretaris M. Meertens 

 
1. Opening en mededelingen.  

De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en vermeldt de berichten van 
verhindering. 
 

2. Vaststellen concept-verslag vergadering FVO d.d. 06-01-2021. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus. 
Het is van belang om respectvol met elkaar te blijven omgaan. Dit geldt zowel voor raadsleden 
onderling als richting collegeleden. 
 

4. Bespreken of sprekersplein digitaal gehouden wordt. 
Op 24 maart is in plaats van het sprekersplein een extra informatiebijeenkomst gepland. Het 
eerstvolgende sprekersplein is op 12 mei a.s. Het FVO wil voortaan een creatievere insteek voor 
het sprekersplein. De gemeente moet wel de regie houden. Het is niet de bedoeling individuele 
problemen van inwoners te gaan bespreken. Afgesproken wordt op 8 april een digitaal 
sprekersplein in de vorm van een webinar te houden met als thema jeugd. Lizbeth Steinbach zal 
geschikte sprekers aan de griffie doorgeven en een schetsontwerp voor de avond opstellen.  
 

5. Bespreken memo “rol burgemeester en gemeentesecretaris in FVO en 
agendacommissie” van de werkgroep vergaderstructuur.  
In het  FVO van 6 januari is afgesproken dat in het volgende FVO wordt besloten wanneer hierover 
een besluit wordt genomen: na aantreden van de nieuwe burgemeester of na aantreden van de 
nieuwe raad.  
Voor wat betreft de gemeentesecretaris is aanwezigheid bij de agendacommissie vanzelfsprekend 
en bij het FVO indien dat gelet op de onderwerpen wenselijk is. De burgemeester heeft in het FVO 
zeker een rol; of dat in de agendacommissie ook is moet worden besproken. Afgesproken wordt 
dit met de nieuwe burgemeester te bespreken.  
 

6. Rondvraag en sluiting.  
 De voorzitter meldt uit het college dat de antwoordbrief op de vragen van De Limburger al 

bij een bestuurder van HQ terecht is gekomen. Geconstateerd wordt dat de brief ook niet 
vertrouwelijk was. 

 De griffier heeft offerte opgevraagd voor een modernere versie van het geheime kastje. 
Dit kost echter eenmalig € 5.000,- en jaarlijks € 2.000,-. Het FVO stemt in met haar 
advies om het huidige geheime kastje te blijven gebruiken. De kosten wegen niet op tegen 
de te bereiken voordelen.   

 
De voorzitter sluit om 21.55 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 
 


