Verslag op hoofdlijnen openbare vergadering fractievoorzittersoverleg
d.d. 10 mei 2022
Aanwezig:
Voorzitter
Fractievoorzitters

Raadsleden
Griffier
Secretaris
Afwezig
Fractievoorzitter

R. Vlecken (burgemeester)
S. Winters (Weert Lokaal), T. van Gemert (VVD), C. Beenders
(DUS Weert), L. Steinbach (D66), L. Heuvelmans (PvdA), T. Karg
(Groen Links)
J. Kleinmoedig (Weert Lokaal) en P. Sijben (CDA)
M. Wolfs-Corten
M. Meertens

P. Mols (CDA)

1.

Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Dhr. Mols (CDA) heeft zich
afgemeld.

2.

Plaatsbepaling nieuwe raad.
Tijdens de raadsvergadering van 18 mei a.s. wordt de huidige volgorde aangehouden. In het FVO
van 19 mei a.s. wordt de plaatsbepaling opnieuw besproken.

3.

Voorlopige raadscommissies tot aan het zomerreces: fractievoorzitters leveren
kandidaten aan om voorlopig te fungeren als voorzitter van de raadscommissie
S&I/M&B en de raadscommissie R&E.
De volgende raadsleden zullen worden benoemd tot tijdelijk (plaatsvervangend)
commissievoorzitter:

dhr. M. Smolenaers (WL) als tijdelijk voorzitter van de raadscommissie S&I-M&B;

dhr. J. Briels (WL) als tijdelijk plaatsvervangend voorzitter van de raadscommissie S&IM&B;

de burgemeester als tijdelijk voorzitter van de raadscommissie R&E.

4.

Auditcommissie: fracties leveren kandidaten aan om te benoemen als leden en
plaatsvervangende leden.
De volgende raadsleden zullen worden benoemd tot (plaatsvervangend) lid van de
auditcommissie:
Leden: mw. J. Kleinmoedig (WL), dhr. Kneepkens (VVD), dhr. Sijben (CDA), mw. Beenders (DUS
Weert), mw. Van der Vegt (D66), dhr. Karg (GL) en dhr. Heuvelmans (PvdA).
Plaatsvervangende leden: dhr. Emans (WL) en dhr. Weekers (DUS Weert).

5.

Commissie onderzoek geloofsbrieven: elke fractie levert 1 persoon aan; burgemeester
en griffier nodigen (zodra aan de orde) 3 personen uit voor het onderzoek van de
geloofsbrieven van de wethouders en opschuivende raadsleden.
De volgende raadsleden worden aangedragen om zitting te nemen in de commissie onderzoek
geloofsbrieven m.b.t. wethouders en opvolgende raadsleden: mw. Henderikx (WL), mw. Van
Grimbergen (VVD), dhr. Stals (CDA), dhr. Weekers (DUS Weert), mw. Van der Vegt (D66), dhr.
Karg (GL) en dhr. Heuvelmans (PvdA).

6.

Eerste inventarisatie wensen nieuwe vergaderstructuur vanaf het najaar:
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De fractievoorzitters hebben gesproken over de vergaderstructuur, het hanteren van
raadscommissies en commissieleden-niet-raadsleden, de invulling van de informatiebijeenkomsten
en het sprekersplein, informeel overleg raad-college en raadscommunicatie. Op 19 mei wordt het
gesprek hierover voortgezet.
7.

Terugkoppeling gesprek burgemeester en griffier met rekenkamer d.d. 8 april 2022 en
brief rekenkamer 25-04-2022.
De brief van de rekenkamer is een weergave van het gesprek dat de burgemeester en griffier op 8
april jl. met de rekenkamer hebben gevoerd. Afgesproken wordt de brief te betrekken bij de
herstructurering van de rekenkamer die in het najaar aan de orde komt. Het aanblijven van de
heer Van Drunen tot het einde van zijn benoemingstermijn wordt in dat licht aanvaardbaar geacht.

8.

Rondvraag en sluiting.

De griffier zal nagaan waarom er bij de commissievergaderingen van maart staat
vermeld dat er een storing was.
NOOT: De storing betrof een klein stukje van de raadscommissie S&I-M&B van 8
maart jl.: de agendapunten 5.2, 5.3 en 6. Van die stukken kan een back upopname bij de griffie worden beluisterd. De rest van de commissievergaderingen
is prima gearchiveerd en gewoon te beluisteren via GO.

De opzet van de heisessie op 11 juni wordt aan het FVO beschikbaar gesteld.

De Commissaris van de Koning is voornemens om te besluiten aan de
burgemeester een tweede woonplaatsontheffing te verlenen en hoort de
fractievoorzitters daarover. De fractievoorzitters zijn akkoord.
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.
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