
 

Verslag op hoofdlijnen openbare vergadering fractievoorzittersoverleg 
d.d. 18 maart 2021

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

L. Steinbach (D66) en F. Kadra (PvdA)
Griffie M. Wolfs-Corten
Secretaris M. Meertens

Afwezig:
Fractievoorzitters R. van Dooren (DUS Weert) en K. Duijsters (fractie Duijsters)

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. 10-02-2021.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus.
Het is van belang om respectvol met elkaar te blijven omgaan. Aan het einde van de 
raadsvergadering gebeurde dat niet.

Mw. Steinbach licht de door haar voorbereide invulling van het sprekersplein van 8 april toe. 
Thema is jeugd. Het FVO stemt daarmee in. Afgesproken wordt te bezien of 8 april haalbaar is 
omdat alles nog geregeld moet worden. Als dat niet lukt wordt het thema gebruikt voor het 
sprekersplein dat op 12 mei gepland staat. 

4. Bespreken concept-initiatiefvoorstel motie onderzoek COA-gelden.
Het FVO betreurt het dat de fractie DUS Weert zich onttrekt aan verder overleg over het afsluiten 
van dit onderwerp. Het FVO brengt enkele tekstuele wijzigingen aan in het concept. Afgesproken 
wordt het raadsvoorstel niet in een raadscommissie te behandelen, maar rechtstreeks voor de 
raadsvergadering van 14 april a.s. te agenderen. Het initiatiefvoorstel wordt tegelijk met de 
raadsagenda en overige vergaderstukken op de vrijdag voor de raadsvergadering openbaar 
gemaakt. Als er nog vragen resteren worden deze uiterlijk op de maandag voorafgaand aan de 
raadsvergadering via de griffie ingediend. 
Enkele fractievoorzitters wijzen op het risico dat e.e.a. in de raadsvergadering reacties zal 
oproepen. 

5. Rondvraag en sluiting. 
De griffier heeft van de voorzitter van de rekenkamer vernomen dat deze na de vorige 
vergadering van het FVO telefonisch is benaderd door een journalist van De Limburger met vragen 
over de memo van de driehoek over de rekenkamer. Het betrof een memo die weliswaar niet 
geheim was, maar niet-openbaar bij de stukken stond en (nog) niet behandeld is door het FVO. De 
rekenkamer kent deze memo niet. Hierdoor ontstond een vervelende situatie voor de heer Van 
Drunen. Ook wordt de driehoek in diskrediet gebracht ten opzichte van de rekenkamer. 
Het FVO vindt het buitengewoon onwenselijk dat dit is gebeurd. Geconstateerd wordt dat er 
telkens informatie naar buiten wordt gebracht. Het gaat daarbij om informatie waar geen 
geheimhouding in de zin van de Gemeentewet op rust, maar waar toch prudent mee zou moeten 
worden omgegaan. 

De volgende afspraken worden gemaakt:
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 De griffier vraagt bij GO na of het mogelijk is dat bepaalde documenten alleen voor een 
kleinere groep raadsleden, zoals het FVO, beschikbaar kunnen worden gesteld i.p.v. dat 
deze informatie voor alle raads- en commissieleden zichtbaar wordt.

 De driehoek bespreekt de mogelijkheid tot het doen van een intern onderzoek.

Mw. Kadra neemt afscheid van het FVO; het was haar laatste vergadering vanavond.

De voorzitter sluit om 21.50 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.
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