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Verslag op hoofdlijnen openbare vergadering fractievoorzittersoverleg  
d.d. 12 januari 2022 (digitaal via msteams) 

   
Aanwezig: 
  
Voorzitter R. Vlecken (burgemeester) 
Fractievoorzitters S. Winters (Weert Lokaal), P. Mols (CDA), T. van Gemert (VVD),  

C. Beenders (DUS Weert), K. Duijsters (fractie Duijsters),  
L. Steinbach (D66), L. Heuvelmans (PvdA) 

Griffier M. Wolfs-Corten 
Secretaris M. Meertens 
 
 

1. Opening en mededelingen.  
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 

2. Voorstel burgemeester om FVO-vergaderingen voortaan deels openbaar en deels 
besloten te houden. 
Aan het einde van de vergaderingen van het FVO wordt voortaan afgesproken welke informatie 
openbaar is en welke informatie vertrouwelijk is en daarom niet in het verslag wordt vermeld. 
 

3. Vaststellen concept-verslag openbare vergadering FVO d.d. 18-11-2021.  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus. 
De heren Van Gemert en Heuvelmans verbazen zich over de reactie van het college op de concept-
verordening actieve en passieve informatieplicht. Het voorstel dat financiële gevolgen heeft is niet 
besproken met het college en de ambtelijke organisatie en moet eerst in de auditcommissie 
worden behandeld.  
 
De griffier geeft aan dat het voorstel geen financiële gevolgen heeft, omdat de drempelbedragen 
waarop wordt gedoeld zijn overgenomen uit reeds door de raad genomen besluiten. Deze zijn niet 
gewijzigd. De verordening dient er enerzijds toe om verouderde administratieve afspraken uit de 
huidige richtlijn actieve en passieve informatieplicht uit 2003 te actualiseren, anderzijds om door 
de raad naar aanleiding van verschillende voorstellen genomen besluiten inzichtelijk samen te 
voegen. Aanleiding voor het opstellen van de concept-verordening zijn signalen vanuit zowel 
college als raad dat de huidige richtlijn uit 2003 dringend aan actualisatie toe is. Omdat bij 
inhoudelijke initiatiefvoorstellen de reactietermijn voor het college in de huidige praktijk inderdaad 
te kort is, is afgesproken dat een voorstel voortaan een vergadercyclus later in procedure wordt 
gebracht. Bij eenvoudige initiatiefvoorstellen zoals benoemingen is dat niet noodzakelijk.  
 
De secretaris vult aan dat het college en de ambtelijke organisatie pas kunnen reageren als 
duidelijk is hoe het voorstel van het FVO luidt. Het dient dus eerst in het FVO te worden 
behandeld.  
 
De concept-verordening wordt in de auditcommissie behandeld, waarna het college reageert en 
het voorstel in procedure gebracht voor de raadscyclus van 28 maart. NOOT: de griffier gaf aan 
dat de auditcommissie het voorstel in haar extra vergadering van 25 januari behandelt. Dit is niet 
correct, dit moet de vergadering van 24 februari zijn. 
 
 
 

5. Bespreken afwegingskader fysiek of digitaal vergaderen 16-06-2021. 
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De komende vergadercyclus vinden de vergaderingen digitaal plaats. Per cyclus beslist 
het FVO of er digitaal of fysiek wordt vergaderd. Het afwegingskader wordt opgenomen in 
het overdrachtsdocument voor de nieuwe raad. 

 
6. Stand van zaken verkiezingsactiviteiten. 

Verkiezingskrant: gekozen is voor het aanbod van Nicole Smolenaers.  
Verkiezingsborden: twee offertes opgevraagd bij Weerter bedrijven voor het plaatsen van 21 
verhoogde bouwhekken met doeken waarop posters, aan te leveren door de partijen. De regels 
voor het plaatsen van de sandwichborden worden toegezonden.  
 
De griffier zal een overzicht maken van de debatten die door verschillende externe partijen worden 
georganiseerd. De burgemeester zal contact opnemen met de bibliotheek in verband met het 
“politiek café” op 12 februari. Het FVO zal op 16 februari worden gevraagd een beslissing te 
nemen over de invulling van de uitslagenavond op 16 maart. 
 

7. Bespreken format amendement/motie met indienende en mede-indienende fracties. 
De meningen over de meerwaarde lopen uiteen. De nieuwe raad kan het format 
desgewenst gebruiken. 

 
8. Bespreken concept-initiatiefvoorstel instellen commissie onderzoek geloofsbrieven 

nieuwe raad. 
De griffier zal de twee raadsleden van wie na het opstellen van het concept-initiatiefvoorstel 
bekend is geworden dat zij zich niet meer herkiesbaar stellen vragen of zij tot reservelid van de 
commissie onderzoek geloofsbrieven willen worden benoemd. Het voorstel zal daarop worden 
aangepast en kan daarna in procedure worden gebracht.  
 

9. Terugblik overleg FVO-Rekenkamer 09-12-2021. 
Het FVO bespreekt het overleg met de rekenkamer. De nieuwe raad zal een andere 
rekenkamerformule uitwerken op basis van de behoefte van de raad en de nieuwe 
wetgeving. Regelgeving en inrichting van de rekenkamer worden daarbij tegen het licht 
gehouden. Het ambtelijk secretariaat zal niet bij de griffie worden belegd.  

 
10. Presentatie burgemeester Vlecken over projectgroep versterking rekenkamers. 

De ervaringen die worden opgedaan door de projectgroep kunnen bruikbaar zijn voor de inrichting 
van de rekenkamer van Weert. 
 

11. Rondvraag en sluiting.  
De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur onder dankzegging aan de aanwezigen. 


