
Verslag op hoofdlijnen openbare vergadering fractievoorzittersoverleg 
d.d. 7 september 2022

Aanwezig:
Voorzitter R. Vlecken (burgemeester)
Fractievoorzitters C. Jacobs (vervangt J. Goubet Weert Lokaal), P. Weekers 

(vervangt C. Beenders-Van Dooren DUS Weert), M. v.d. Bergh 
(vervangt T. van Gemert VVD), P. Mols (CDA), T. Karg (Groen 
Links), L. Heuvelmans (PvdA)

Griffier P. Otten vervangt M. Wolfs-Corten
Secretaris M. Meertens

Afwezig:
Fractievoorzitters J. Goubet (Weert Lokaal), C. Beenders-Van Dooren (DUS Weert), 

T. van Gemert (VVD), P. v.d. Vegt (D66)
Griffier M. Wolfs-Corten

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

2. Vaststellen concept-verslag openbare vergadering FVO 22 juni 2022.
Naar aanleiding van het verslag is de bezorging van Weert Magazine aan de orde geweest. Verder
is in het bijzijn van de heer Van den Heuvel gesproken over de rol van de raadsleden met
betrekking tot het onderwerp “de gemeente als aantrekkelijke werkgever” (naar aanleiding van de
brief die de heer Van den Heuvel als formateur naar het FVO heeft gestuurd). Het verslag wordt
vastgesteld.

3. Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus.
Gesproken wordt over de gang van zaken rondom de indiening van de motie stedenband Oekraïne.

4. Onderzoeksonderwerpen voor rekenkamer voor 2022.
De voorkeur van de meerderheid van het FVO gaat uit naar een onderzoek naar wijk- en 
dorpsraden.
De griffie geeft dat aan de rekenkamer door. Het CDA heeft een voorkeur voor het onderwerp
samenwerkingsverbanden maar stemt in met de keuze.

5. Bespreken opzet ideeënmarkt 12 oktober a.s.
De door de griffie verstrekte opzet wordt besproken. De ideeënmarkt is bedoeld voor de raads- en
commissieleden niet voor collegeleden. Op dezelfde avond wordt voorafgaand aan de ideeënmarkt
door de ambtelijke organisatie een informatiebijeenkomst en informatiemarkt georganiseerd. Het 
FVO stemt in met de opzet en vraagt aandacht voor de communicatie.

6. Bespreken scholingsprogramma.
De fracties CDA en DUS Weert hebben bezwaar tegen de agendering van het vervolg van de 
heisessie voorafgaand aan de raadsvergaderingen van 5 oktober en 14 december. De aanwezigen 
stemmen ermee in dat hiervoor een ander tijdstip moet worden gepland. De burgemeester komt er
in overleg met de griffie op terug.

7. Wie zijn de kandidaten voor de functies van voorzitter en plaatsvervangend 
voorzitter van de raadscommissies S&I-M&B en R&E en plaatsvervangend voorzitter 
voor de
informatiebijeenkomsten?

Als plaatsvervangend voorzitter voor de informatiebijeenkomsten meldt de heer Heuvelmans zich 
aan. Voor de commissies hebben zich nog geen (plv.) voorzitters gemeld. De burgemeester doet 
een dringend beroep op de fracties voorzitters aan te dragen. Voor september zal aan de tijdelijke 
voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de commissie S&I-M&B gevraagd worden of zij voor 
de commissie R&E een rol kunnen vervullen.



8. Ambtsbezoek Commissaris Koning 3 november 2022.
Voorgesteld wordt om per fractie een raadslid aanwezig te laten zijn. Dat hoeft niet persé de
fractievoorzitter te zijn. Iedere fractie wordt gevraagd door te geven wie er komt. De Burgemeester
gaat het bezoek dan verder voorbereiden. Gevraagd wordt bespreekpunten voor het overleg aan 
te dragen en ideeën voor de invulling van het programma.

9. Rondvraag en sluiting.
De burgemeester vraagt de raadsleden om medewerking om de jongerenraad mede te begeleiden.
Het idee is dat 1 of 2 raadsleden hierbij betrokken worden. Het verzoek is binnen de fracties na te 
gaan wie hier interesse in heeft.
De voorzitter sluit om 21.10 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.


