
 
 

Verslag op hoofdlijnen openbare vergadering fractievoorzittersoverleg  
d.d. 13 oktober 2022 

 
Aanwezig:  
Voorzitter R. Vlecken (burgemeester) 
Fractievoorzitters J. Kleinmoedig (Weert Lokaal), P. Weekers (vervangt C. Beenders-

Van Dooren DUS Weert), T. van Gemert VVD), P. Mols (CDA), P. v.d. 
Vegt (D66), T. Karg (Groen Links), L. Heuvelmans (PvdA) 

Griffier M. Wolfs-Corten 
Directiesecretaris M. Nagel 
Rekenkamer J. Henderickx (bij agendapunt 2) 

 
Afwezig: 
Fractievoorzitter  C. Beenders-Van Dooren (DUS Weert) 
Secretaris A. Vrijenhoek 

 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
2. Bespreken startnotitie onderzoek wijk- en dorpsraden met rekenkamer. 
De onderzoeksopzet wordt besproken. Het FVO vindt het een goed onderzoeksonderwerp en een 
gedegen onderzoeksopzet. Vanuit het FVO komen de volgende suggesties om mee te nemen in het 
onderzoek: 

 Het samenspel tussen wijk- en dorpsraden en raad en college (rollen) bij wijkgericht werken. 
 De communicatie tussen gemeente en wijk- en dorpsraden. 
 De legitimiteit van wijk- en dorpsraden. 
 De status en betekenis van wijk- en dorpsraden naar hun achterban, de wijk en de gemeente, 

alsmede de tevredenheid van de wijk- en dorpsraden daarover. 
 Doel wijk- en dorpsraden. 
 Financiële verantwoording door wijk- en dorpsraden. 

Afgesproken wordt dat de rekenkamer door het hoofd van de afdeling OCSW wordt geïnformeerd over 
de actuele beleidsstukken, zodat er goede documentenanalyse kan plaatsvinden. De afbakening op het 
jaar 2018 dient te wijzigen, aangezien er in 2017 een beleidswijziging heeft plaatsgevonden. Vanaf die 
tijd bestaat er een subsidierelatie inzake burgerinitiatieven. 
 
Mw. Henderickx geeft aan dat er vanuit de rekenkamer een terugkoppeling naar het FVO volgt over de 
andere door het FVO aangedragen onderzoeksonderwerpen.  
 
3. Vaststellen concept-verslag openbare vergadering FVO 7 september 2022. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus. 
Heeft plaatsgevonden in de agendacommissie. 
 
5. Programma ambtsbezoek Commissaris van de Koning 3 november a.s.  
Aan het programma is de ondertekening van een actuele samenwerkingsovereenkomst tussen 
gemeente en Wonen Limburg toegevoegd. Aan de thema’s voor het gesprek tussen de Gouverneur en 
de fractievoorzitters worden toegevoegd: arbeidsmigranten en A2-problematiek. De fractievoorzitters 
ontvangen nog een korte annotatie bij de gespreksonderwerpen.  
 
6. Draaiboek begrotingsbehandeling. 

 De moties en amendementen worden per programma behandeld en niet per taakveld. 
 Het college reageert op de moties en amendementen na het indienen ervan. 
 De griffier roept op om het debat in de raadzaal te laten plaatsvinden en niet tijdens 

schorsingen. 
 



7. Concept-vergaderschema 2023. 
De agendacommissie en het FVO worden in dezelfde week als de raadsvergadering gepland (op de 
donderdag), zodat de tijd tussen de fatale collegevergaderingen en de raadsvergadering korter wordt 
dan in voorliggende voorstellen. Het nieuwe concept wordt in een extra (digitaal) overleg van het FVO 
besproken.  
 
8. Memo nieuwe vergadersystematiek. 
Het FVO stemt in met de vergadersystematiek. Deze wordt verwerkt in een raadsvoorstel en aansluitend 
uitgewerkt in het Reglement van Orde voor de raad en de Verordening voor de raadscommissies. 
 
Het FVO geeft de voorkeur aan de benaming “presidium”. Over de vraag welke status het presidium in 
andere gemeenten heeft en of de burgemeester dit gremium voorzit heeft de griffier een inventarisatie 
onder collega-griffiers gehouden. Tien collega’s hebben gereageerd. In deze gemeenten is de 
burgemeester voorzitter van het presidium en heeft dat niet de artikel 84 Gemeentewet-status.  
Het FVO geeft er de voorkeur aan dat het presidium de status van artikel 84 Gemeentewet-commissie 
behoudt, zodat er geheimhouding kan worden opgelegd. In het verleden is dit soms nodig geweest. Ook 
wordt het op prijs gesteld als de burgemeester het presidium en de agendacommissie blijft voorzitten. 
 
Verder wordt afgesproken de naam van de raadscommissie S&I-M&B te wijzigen in Samenleving & 
Bestuur (S&B). 
 
9. (Plv.) commissievoorzitters. 
Dhr. Briels zit de gezamenlijke commissievergadering op 19 oktober a.s. voor; dhr. Smolenaers is dan 
verhinderd. Voor de commissie R&E is er nog geen voorzitter.  
De griffier zal nagaan of dhr. Smolenaers de commissie R&E op 2 november kan voorzitten; dan zit dhr. 
Heuvelmans de commissie S&I-M&B op 1 november voor. 
NOOT: dit is akkoord: dhr. Smolenaers zit de commissie op 2-11 voor en dhr. Heuvelmans op 
1-11.  
 
10. Memo lange termijnagenda raad. 
Het FVO staat positief tegenover het voorstel om een A-B-C-indeling op de beleidskalender te hanteren. 
Het college geeft echter aan dit niet uitvoerbaar te vinden. 
Afgesproken wordt dat de memo in het college wordt behandeld, waarna deze opnieuw wordt 
geagendeerd voor het FVO. 
Het FVO verzoekt het college te motiveren waarom onderwerpen op de beleidskalender worden 
doorgeschoven.  
 
11. Tegemoetkomingen i.v.m. verhuizing burgemeester. 
De griffier licht toe dat de burgemeester een vergoeding ontvangt voor de transportkosten van de 
inboedel, een vergoeding voor andere direct uit de verhuizing voortvloeiende kosten en een vergoeding 
van dubbele woonlasten (rente van hypotheekschuld en kosten van energie en water).  
 
12. Rondvraag en sluiting (hierbij ook bepalen welke informatie niet openbaar is). 
De fractie DUS Weert stelt voor om interrupties in de eerste termijn toe te staan omdat dit verhelderend 
kan werken. Het FVO stemt hier niet mee in. In de eerste termijn dient men zijn betoog te kunnen 
houden. In de tweede termijn moet het debat plaatsvinden. 
De voorzitter geeft aan dat het krachtiger overkomt als een raadslid in de tweede termijn meteen 
reageert op hetgeen iemand in de eerste termijn heeft gezegd. Dit werk beter dan in de eerste termijn 
interrumperen. 
 
De voorzitter sluit om 21.10 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 


