Verslag op hoofdlijnen openbare vergadering fractievoorzittersoverleg
d.d. 16 februari 2022
Aanwezig:
Voorzitter
Fractievoorzitters

Griffier
Secretaris

R. Vlecken (burgemeester)
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)
M. Wolfs-Corten
M. Meertens

1.

Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De griffier meldt dat er 27
personen hebben gesolliciteerd naar de functie van medewerker griffie. Morgen vinden
sollicitatiegesprekken plaats.

2.

Vaststellen concept-verslag openbare vergadering FVO d.d. 12-01-2022.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus.
Is besproken in de agendacommissie.

4.

Afwegingskader fysiek of digitaal vergaderen.
Vanaf nu vinden alle bijeenkomsten weer fysiek plaats. Digitaal vergaderen blijft mogelijk. Voor
sommige bijeenkomsten is dat zeer geschikt, bijvoorbeeld voor de informatiebijeenkomsten, de
agendacommissie en het FVO. Het afwegingskader kan weer worden gebruikt als de coronasituatie in het najaar weer zou verslechteren.

5.

Concept-initiatiefvoorstel gedragscodes bestuurlijke integriteit gemeente Weert 2022.
Het raadsvoorstel wordt niet geagendeerd voor de commissie. Het onderwerp wordt betrokken bij
het startprogramma voor de nieuwe raad en daarna voor de nieuwe raad opnieuw in procedure
gebracht.

6.

Concept-initiatiefvoorstel verordening actieve en passieve informatieplicht gemeente
Weert 2022.
Het raadsvoorstel wordt niet geagendeerd voor de commissie. Er wordt eerst een procesvoorstel
gemaakt en in een later stadium aan de nieuwe raad voorgelegd.

7.

Stand van zaken verkiezingsactiviteiten.
Verkiezingskrant
Wordt de laatste hand aan gelegd en in de eerste week van maart verspreid.
Verkiezingsborden
Hekwerken worden morgen geplaatst op 21 locaties in Weert. VTH gaat de bevestiging
controleren. De doeken worden pas volgende week erin gehangen vanwege de ophanden zijnde
storm. De aansprakelijkheid voor schade is doorgelegd naar de opdrachtnemer. De borden worden
op 18 maart weer verwijderd.

Uitslagenavond
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Er wordt gekozen voor een fysieke bijeenkomst in de hal van het stadhuis. Van het streamen van
de bijeenkomst door een externe wordt afgezien vanwege de kosten. Wel worden uitzending door
de lokale media en facebook ingezet. Om te kunnen monitoren of er niet meer dan 500 mensen
aanwezig zijn wordt een teller bij de deur geplaatst, mochten de maatregelen voor 16 maart
verder worden versoepeld is dat niet nodig. Verzocht wordt om de bijeenkomst pas te beëindigen
als de uitslagen bekend zijn.
Digitale informatieborden
Op de borden wordt van 6 tot 9 maart de tekst U stemt toch ook geplaatst, van 9 tot 13 maart
verwezen naar het lijsttrekkersdebat en van 14 tot 16 maart Elke stem telt.
Politiek café bibliotheek
De opkomst vanuit de inwoners was uitermate gering. De fractievoorzitters vinden het in deze
vorm niet voor herhaling vatbaar bij de volgende verkiezingen.
Ipad’s
Vanuit de I-adviseur is een negatief advies ontvangen over het laten overnemen van de ipads door
raads- en commissieleden. De griffier vindt de argumentatie niet overtuigend. Nader overleg zal
plaatsvinden. Het amendement van november 2019 wordt erbij betrokken.
Emailadressen
Er is een domeinnaam raadweert.nu vastgelegd. De gmail-adressen komen over enige tijd te
vervallen.
8.

Concept-initiatiefvoorstel instellen commissie onderzoek geloofsbrieven wethouders en
raadsleden.
Het FVO stemt in met het in procedure brengen van dit voorstel.

9.

Procedure overdrachtsdocument voor nieuwe raad.
De griffier licht toe dat het een lijvig document is geworden, dat pas recent tot een zekere
afronding is gekomen. Het is niet haalbaar om het in de volle omvang met de oude raad te
bespreken. De driehoek zal het aanbieden aan de nieuwe raad en aan de coalitie-onderhandelaars.
De griffier ondersteunt het formatieproces zolang alle partijen aan de onderhandelingstafel zitten.
Zodra een partij afhaakt neemt de gemeentesecretaris het over.
De secretaris geeft aan dat er een inhoudelijk document “Weert en Beeld” wordt opgesteld waarin
het regeerakkoord, financiële aspecten, de strategische visie en de organisatieontwikkeling worden
verwerkt. Zij biedt aan om twee schrijvers beschikbaar te stellen die in dienst van de raad een
akkoord schrijven met toepassing van Sturen op Effecten. Verder biedt de secretaris aan om het
programma ambtelijk te laten toetsen op uitvoerbaarheid.

10.

Aanpassing raadzaal.
De aanpassingen in de raadzaal zijn al gedaan. Er zijn twee extra zitplaatsen gerealiseerd
naast de plek waar nu de PvdA zit. Het spreekgestoelte wordt verrijdbaar en smaller,
zodat het nog in de opening tussen de tafels gezet kan worden.

11.

Aanpassing formats: proces en planning.
De griffier geeft aan dat de formats ter informatie beschikbaar zijn gesteld, omdat
raadsleden uit de huidige raad hebben meegedacht in de ontwikkeling ervan. Het betreft
concept-formats die worden meegenomen in het startprogramma voor de nieuwe raad en
met ingang van de nieuwe raadsperiode worden ingevoerd. Na enige tijd wordt
geëvalueerd.

12.

Rondvraag en sluiting.

Desgevraagd antwoordt de griffier dat sturen op effecten in het startprogramma
aan de orde zal komen.

De nieuwe raad zal geen gmail-adressen meer hoeven te gebruiken. Er is een
domeinnaam vastgelegd: raadweert.nu. De griffier neemt als aandachtspunt mee
dat documenten en annotaties op stukken niet verloren gaan na het omzetten van
GO op de nieuwe domeinnaam.

De burgemeester antwoordt desgevraagd dat er met carnaval geen evenementen
kunnen plaatsvinden in Weert. De termijn is te kort voor het afgeven van
evenementen vergunningen, waardoor het risico als er iets mis gaat te groot is. In
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het horeca-overleg is wel afgesproken dat er voor de horeca snel vergunningen
afgegeven kunnen worden. Na carnaval wordt weer gesproken met de
evenementenbranche.
De burgemeester heeft een woning in Weert gekocht. Hij heeft hierover ook
contact gehad met het kabinet van de Gouverneur. De Gouverneur zal -horende
de gemeenteraad- een verlenging toestaan, nu de burgemeester in zijn eerste
jaar -in een overhitte woningmarkt- er in geslaagd is een geschikte woning te
vinden.
De griffier zal de klacht van raadsleden dat het in GO lang duurt om documenten
te laden melden bij GemeenteOplossingen.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.
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