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Verslag op hoofdlijnen openbare vergadering fractievoorzittersoverleg  
d.d. 8 november 2022 

 
Aanwezig:  
Voorzitter R. Vlecken (burgemeester) 
Fractievoorzitters J. Kleinmoedig (Weert Lokaal), P. Weekers (DUS Weert; vervangt  

C. Beenders-Van Dooren), T. van Gemert (VVD), P. Sijben (CDA; 
vervangt P. Mols), G. Knoop (D66; vervangt P. v.d. Vegt), T. Karg 
(GroenLinks), L. Heuvelmans (PvdA) 

Griffier M. Wolfs-Corten 
Secretaris  A. Vrijenhoek 

 
Afwezig: 
Fractievoorzitters  C. Beenders-Van Dooren (DUS Weert), P. Mols (CDA) en P. v.d. Vegt 

(D66) 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
2. Vaststellen concept-verslag openbare vergadering FVO 13 oktober 2022. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus. 

 Rondvraag raadscommissies: het CDA vindt de rondvraag in commissies in 1 termijn te strikt. 
Als de portefeuillehouder een vraag niet of niet afdoende beantwoordt is er geen mogelijkheid 
om de vraag alsnog te laten beantwoorden. Afgesproken wordt dat het CDA een lijstje aanlevert 
met daarop voorbeelden uit de praktijk waarbij het ontbreken van een tweede termijn een 
knelpunt heeft opgeleverd. Indien nodig wordt het in de nieuwe verordening aangepast. 

 Begrotingsbehandeling: de VVD vindt het niet nodig dat alle vragen en antwoorden die tijdens 
de informatiemarkt voor de begroting aan de orde komen schriftelijk worden vastgelegd. Het 
FVO is van mening dat de antwoorden van het college op schriftelijk ingediende vragen over de 
begroting vóór de commissievergadering beschikbaar zouden moeten zijn. Doordat in de 
gecombineerde commissievergadering werd aangegeven dat schriftelijke vragen schriftelijk 
zouden worden beantwoord was de commissiebehandeling niet zinvol. De informatiemarkt werd 
door weinig raads- en commissieleden bezocht. Dit kost wel veel ambtelijke capaciteit. Bezien 
moet worden of de informatiemarkt moet blijven bestaan. 

 
4. Vaststellen vergaderschema 2023. 
Het vergaderschema wordt vastgesteld. Daarbij wordt aangegeven dat het FVO kan bijsturen als de 
nieuwe vergadercyclus niet naar tevredenheid functioneert. 
 
5. Initiatiefvoorstel FVO “Vergadersystematiek raad gemeente Weert 2022-2026”. 

 De raadscommissies worden ingesteld in de nieuwe verordening. 
 In de memo wordt bij informatiebijeenkomsten opgenomen dat als er sprake is van sondering 

van de raad de portefeuillehouder aanwezig is; is er alleen sprake van informatieoverdracht, dan 
kan de portefeuillehouder aanwezig zijn. De wenselijkheid van aanwezigheid van de wethouder 
bij presentaties in de informatiebijeenkomsten wordt op verzoek van het CDA in de volgende 
vergadering van het FVO besproken aan de hand van de presentatie over de riolering Biest.  

 Het verzoek van DUS Weert aan het college om voorafgaand aan informatiebijeenkomsten meer 
achtergrondinformatie te verstrekken wordt in de volgende vergadering van het FVO behandeld 
aan de hand van een inventarisatie van DUS Weert van hetgeen er heeft ontbroken. 

 De VVD vindt het wenselijk dat de raad meer sturingsmogelijkheden krijgt op het aantal 
informatiebijeenkomsten themabijeenkomsten en hetgeen daar op de agenda wordt gezet. De 
griffier en de secretaris zullen bezien of hiervoor een planning te maken is.  

 Er wordt gesproken over welk orgaan kan concluderen of een voorstel niet rijp voor behandeling 
is: de agendacommissie of de raadscommissie. De agendacommissie kan de reikwijdte en 
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deadlines overzien. De raadscommissie kan een voorstel vervolgens ook nog uitstellen met 
inhoudelijke argumenten.  

 
6. (Plaatsvervangend) commissievoorzitters. 
De heer Heuvelmans zal in de november/decembercyclus de raadscommissie S&I-M&B voorzitten; de 
heer Briels zal worden gevraagd de raadscommissie R&E voor te zitten. 
 
De burgemeester zal raadsleden telefonisch gaan benaderen met het verzoek om het (plv.) 
voorzitterschap van een raadscommissie op zich te nemen. 
 
7. Rondvraag en sluiting (hierbij ook bepalen welke informatie niet openbaar is).  

 Het ambtsbezoek van de Gouverneur op 3 november is prima verlopen. Het was wel beter 
geweest om de wandeling door Keent en Moesel bij daglicht te doen. 

 Het inzenden van moties en amendementen op de begroting gebeurde voor een deel na de 
afgesproken termijn. Het college heeft een extra vergadering gehouden om de later ingezonden 
stukken van een reactie te kunnen voorzien. Dit moet gezien worden als een 
uitzonderingssituatie. Het CDA wijst erop dat er ook tijdens de raadsvergadering nog moties en 
amendementen kunnen worden ingediend. 

 De burgemeester geeft aan de motie over de jongerenraad niet te kunnen uitvoeren vanwege 
het ontbreken van ambtelijke capaciteit. Er is wel een aantal jongeren dat actief wil zijn, maar 
het begeleiden kost capaciteit.  

 De burgemeester heeft een nieuwe nevenfunctie: waarnemer bij het amateurvoetbal namens de 
KNVB.  

 De griffier stelt de geringe deelname aan de raadsexcursie aan de orde. Afgesproken wordt dat 
zij een uitvraag doet onder de raads- en commissieleden naar de reden om niet deel te nemen 
en of een ander moment in het jaar of een andere dag dan de vrijdag wenselijker wordt geacht. 

  
De voorzitter sluit de vergadering om 20.55 uur onder dankzegging aan de aanwezigen. 

 


