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Verslag op hoofdlijnen openbare vergadering fractievoorzittersoverleg  
d.d. 19 mei 2022 

   
Aanwezig:  
Voorzitter R. Vlecken (burgemeester) 
Fractievoorzitters J. Kleinmoedig (Weert Lokaal), K. Duijsters (DUS Weert),  

T. van Gemert (VVD), P. Mols (CDA), L. Steinbach (D66), T. 
Karg (Groen Links), L. Heuvelmans (PvdA) 

Griffier M. Wolfs-Corten 
Secretaris M. Meertens 

 
Afwezig: 
Fractievoorzitter  C. Beenders-Van Dooren (DUS Weert) 

 
 
1. Opening en mededelingen. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 

2. Vaststellen concept-verslagen openbare vergaderingen FVO 16-02-2022 en 10-05-2022. 
De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 

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

4. Plaatsbepaling nieuwe raad. 
In het FVO van 22 juni a.s. wordt de plaatsbepaling gepaald. 
 

5. Bespreken nieuwe vergaderstructuur vanaf het najaar. 
Het FVO geeft aan als volgt te willen gaan werken: 

 Commissieleden-niet-raadsleden: 2 commissieleden per fractie, zij moeten op de 
kandidatenlijst hebben gestaan en worden in 1 raadscommissie benoemd. Commissieleden 
kunnen eveneens worden benoemd tot lid of plaatsvervangend lid van de auditcommissie. 
Zij mogen niet de informatie inzien die te maken heeft met de OOV-portefeuille van de 
burgemeester en evenmin informatie die bij de griffier ter inzage ligt. Zij krijgen wel 
toegang tot het geheime kastje. 

 Het aantal raadscommissies wordt nog bezien aan de hand van het coalitieakkoord. 
 Vanaf september wordt in principe gewerkt met een vergadercyclus van 4 weken. Voordien 

worden de gevolgen voor de termijnen voor de ambtelijke voorbereiding bezien.  
 Sprekersplein wordt weer opgepakt, maar de griffie maakt een voorstel voor een nieuwe 

vorm van het sprekersplein. 
 De informatiebijeenkomsten blijven bestaan; de griffie maakt een voorstel. 

 
De griffier zal de fractievoorzitters morgen een email sturen met de gremia waarvoor te benoemen 
raads- en commissieleden kunnen worden aangedragen. Er zal een benoemingsvoorstel worden 
gemaakt voor de raad van 15 juni a.s. 
 
De burgemeester gaat raadsleden benaderen voor het voorzitterschap en plaatsvervangend 
voorzitterschap van de raadscommissies. Hij zal geen fractievoorzitters en geen kleine partijen 
hiervoor benaderen en een verdeling coalitie-oppositie betrachten. 
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6. Opzet heisessie 11 juni a.s. 
Het FVO neemt kennis van de opzet van de heisessie. Een locatie wordt nog gezocht. Het 
heeft de voorkeur om niet eerder dan 09.30 uur te beginnen. 
 

7. Rondvraag en sluiting.  
De griffier zal nagaan of de stoelen in de raadzaal kunnen worden vervangen. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur onder dankzegging aan de aanwezigen. 

 
 


