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Verslag op hoofdlijnen openbare vergadering fractievoorzittersoverleg  
d.d. 18 november 2021 (hybride vergadering) 

   
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; aanwezig 
tot 21.30 uur), 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.  
 
Naar aanleiding van de verdeeldheid over de vraag of de raadsvergadering van 17 november jl. 
fysiek of digitaal moest plaatsvinden wordt gesproken over de status van het afwegingskader. 
Daarover bestaat geen eensgezindheid. De griffier zal het afwegingskader naar het FVO sturen.  
Geconcludeerd wordt dat elke cyclus aan de hand van de coronasituatie van dat moment moet 
worden bepaald hoe er dan vergaderd wordt. Alle bijeenkomsten en vergaderingen die in de 
resterende weken van 2021 zijn gepland worden digitaal gehouden. In het FVO van 12-01-2022 
wordt het afwegingskader besproken en de situatie opnieuw tegen het licht gehouden.  

 
2. Voorbespreking overleg met rekenkamer d.d. 09-12-2021. 

Het overleg met de rekenkamer wordt eveneens digitaal via msteams gehouden. Het gesprek zal 
vooral gaan om een evaluatie aan het einde van deze raadsperiode. Het is aan de nieuwe raad om 
een standpunt te bepalen over het ambitiedocument van de rekenkamer. Om het gesprek voor te 
bereiden stellen burgemeester en griffier een gespreksleidraad op die vooraf wordt rondgestuurd 
en op 9 december om 18.45 uur (digitaal) wordt voorbesproken. De burgemeester zal tijdens het 
overleg de rol van adviseur/toehoorder vervullen. 
Vanuit het CDA kan niemand aan het overleg deelnemen omdat er op die dag de algemene 
ledenvergadering van het CDA plaatsvindt.  
 

3. Vaststellen concept-verslag openbare vergadering FVO d.d. 7 oktober 2021. 
N.a.v.: De griffier is op verzoek van het FVO nagegaan hoe vaak de infografic over de 
begroting is bekeken. Via de website was dat in 2019 145x, in 2018 118x en in 2017 
113x. Via twitter was dat in 2020 1806x en in 2019 3376x. De kosten bestonden in 2020 
uit ambtelijke kosten (eigen medewerker maakte de infografic); in 2019 is de opdracht 
aan een externe vormgever gegeven (kosten € 600,- excl. ambtelijke uren). 
 
Ook heeft de griffier bij de afdeling financiën nagevraagd of het potje met het bedrag dat 
resteert van de verkoop van de oude ipads toegevoegd kan worden aan de 
vervangingsinvestering voor de nieuwe ipads. De afdeling heeft laten weten dat dit niet 
mogelijk is. Volgens BBV-voorschriften is het niet toegestaan om vanuit de exploitatie een 
bijdrage te doen aan een investeringsbudget. Geadviseerd wordt om het bedrag bij een 
ander budget te voegen. Het FVO geeft aan dat het bedrag toegevoegd kan worden aan 
het budget voor vorming en opleiding 2022.  
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

4. Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus, alsmede heimiddag 22-10-2021. 
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 De heimiddag was prima, maar het FVO is van mening dat de nieuwe raad een heisessie 
moet houden met wat meer diepgang in het onderlinge gesprek, gebaseerd op de 
bevindingen van de werkgroep vergaderstructuur. 

 De discussie van driekwartier over het vaststellen van de agenda in de raadsvergadering 
van 17 november jl. wordt betreurd. De discussie werd veroorzaakt doordat de 
portefeuillehouder bij het vaststellen van de raadsagenda met nieuwe informatie kwam. 
Voortaan moet het college als de raadscommissie een voorstel niet rijp voor behandeling 
in de raad acht duidelijker aangeven of het voorstel van de agenda kan worden afgehaald 
en wat de gevolgen daarvan zijn. Dit zal in het college worden besproken. 

 
5. Concept-initiatiefvoorstel gedragscodes bestuurlijke integriteit. 

De vragen van de heer Heuvelmans over de artikelen 2.2 en 4.1 van de gedragscode voor de 
volksvertegenwoordigers worden door de griffier beantwoord. Het FVO stemt ermee in dat het 
initiatiefvoorstel in procedure wordt gebracht. 

 
6. Concept-initiatiefvoorstel verordening informatieplicht. 

Het FVO stemt ermee in dat het initiatiefvoorstel in procedure wordt gebracht. 
 
7. Stand van zaken verkiezingsactiviteiten. 

De griffier licht de tot nu toe verzamelde informatie over de verkiezingskrant, de debatten en de 
spanframes toe.  

 Verkiezingskrant: het FVO geeft de griffier het mandaat om te kiezen tussen de 
aanbiedingen. Uitgangspunt is dat de krant op zoveel mogelijk adressen bezorgd moet 
worden. 

 De burgemeester onderneemt verschillende activiteiten om de inwoners op te roepen te 
gaan stemmen, onder meer via de sociale media. Voor de belangrijk deel richt hij zich 
daarbij ook op jongeren. 

 Debatten: de fracties willen graag aan debatten deelnemen. Een eventueel gevraagde 
bijdrage in de kosten kan uit het verkiezingsbudget van de gemeente worden bekostigd. 

 Spanframes: Het FVO kiest vanwege de kosten voor het voorstel van A. van Beerendonk 
om bouwhekken te plaatsen met daarop posters. Uitgangspunten: een Weerter 
ondernemer moet de opdracht krijgen en het totaalbudget voor de verkiezingsactiviteiten 
mag niet worden overschreden. 

 
8. Rondvraag en sluiting.  

 De plaatsvervangend griffier heeft een format voor amendement/motie ontwikkeld, waarbij 
meer recht wordt gedaan aan de positie van de fractie die een motie of amendement 
indient. Door de veelheid aan mede-indieningen ‘erodeert’ het initiatief van de fractie die 
een voorstel heeft bedacht. Uiteraard blijft het mogelijk dat er meerdere fracties als 
indiener worden aangemerkt als zij in gezamenlijkheid een voorstel hebben opgesteld. 
Afgesproken wordt het nieuwe format in de fracties te bespreken. In de volgende 
vergadering wordt erop teruggekomen. 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur onder dankzegging aan de aanwezigen. 


