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Verslag op hoofdlijnen openbare vergadering fractievoorzittersoverleg  
d.d. 21 december 2022 

 
Aanwezig:  
Plv. voorzitter P. Sijben (waarnemend raadsvoorzitter) 
Fractievoorzitters J. Goubet (Weert Lokaal), C. Beenders-Van Dooren (DUS Weert), T. 

van Gemert (VVD), P. Mols (CDA), P. v.d. Vegt (D66),  
T. Karg (GroenLinks), L. Heuvelmans (PvdA) 

Raadslid  J. Kleinmoedig (Weert Lokaal) 
Griffier M. Wolfs-Corten 
Secretaris  A. Vrijenhoek 

 
Afwezig: 
Voorzitter R. Vlecken (burgemeester) 
Fractievoorzitter  H. van de Loo (fractie Van de Loo) 

 
 
1. Opening en mededelingen. 
De plaatsvervangend voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt 
de berichten van verhindering. 
 
2. Vaststellen concept-verslag openbare vergadering FVO 8 november 2022. 

De enquête over de geringe deelname aan de raadsexcursie heeft slechts enkele reacties opgeleverd. 
Enkele raadsleden geven aan vanwege hun werk niet te zijn meegegaan. Een raadslid vond het 
programma niet interessant genoeg. Overwogen kan worden om in Weert te blijven. Over de 
raadsexcursies die enkele jaren geleden in Weert plaatsvonden wordt nog steeds positief gesproken.  
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus. 
Er wordt gesproken over de behandeling van het initiatiefvoorstel van het FVO over de 
vergadersystematiek. Sommige fracties vinden dat als het FVO een voorstel doet, dit in de fracties  
voldoende draagvlak moet hebben om in commissie en raad te behandelen. Andere fracties zijn van 
mening dat alle raadsleden ook in die situatie in de raadsvergadering de vrijheid hebben om een ander 
standpunt in te nemen. In de fracties moet er in ieder geval duidelijker over gecommuniceerd worden.  
 
4. Evaluatie begrotingsbehandeling. 
 In het verslag van de auditcommissie van 15-11-2022 staat dat ‘de’ raadsleden tijdsdruk hebben 

ervaren, maar dat moet volgens mw. Van den Bergh (die dat via mw. Van der Vegt inbrengt) zijn 
‘enkele’ raadsleden. 

 Er worden teveel moties ingediend, DUS Weert heeft daar ook aan meegedaan. Door de manier 
waarop het is gegaan is alleen de stemming relevant, de rest van de behandeling kan achterwege 
blijven. Het college reageert niet op de algemene beschouwingen. De fractie stelt voor om de 
vergadering om 10.30 uur te beginnen met het voorlezen van de algemene beschouwingen, na de 
lunch worden de moties en amendementen ingediend waarop het college meteen reageert. Ook 
moet iemand voor de inwoners vóór de vergadering een toelichting geven over de 
begrotingsbehandeling. 

 PvdA: Omdat er dit jaar geen Kadernota is opgesteld was de begrotingsbehandeling de eerste 
mogelijkheid voor de oppositie om standpunten te uiten. Doordat moties en amendementen vroeg 
worden ingediend had het college de tijd om een verweer op te stellen en vervolgens de moties van 
de oppositie overbodig te verklaren. De antwoorden van het college waren summier en er werden 
geen toezeggingen gedaan. Er moeten dan moties en amendementen worden ingediend om als 
fractie iets voor elkaar te krijgen.  

 DUS Weert en PvdA zijn van plan om geen moties en amendementen meer vooraf in te dienen.  
 VVD: De formele afspraken uit het draaiboek zijn voldoende, die hoeven niet te wijzigen, maar 

fracties moeten elkaar meer opzoeken. 
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 CDA: Vond de dag van de begrotingsbehandeling niet prettig. Het debat over de algemene 
beschouwingen verliep goed, maar de reacties van de portefeuillehouders op de beschouwingen 
waren onvoldoende. Fracties moeten onderling draagvlak zoeken.  

 
Conclusie 

 De begrotingsbehandeling wordt de volgende keer nogmaals geëvalueerd. 
 Er moeten minder moties en amendementen worden ingediend. 
 In de volgende vergadering wordt de behandeling van de Kadernota besproken. 

 
5. Concept-initiatiefvoorstel FVO gedragscodes bestuurlijke integriteit. 
Om te voorkomen dat dit voorstel in procedure gaat en in de commissie blijkt dat er onvoldoende 
draagvlak is wordt afgesproken dat de stukken in de fracties worden besproken en de fractievoorzitters 
aan de griffier uiterlijk op 3 januari a.s. laten weten of het voorstel in procedure kan. Als uit de reacties 
blijkt dat dat niet zo is wordt het voorstel in het volgende FVO nogmaals besproken.  
 
6. Terugkoppeling resultaat gesprek werkgeverscommissie. 
Het besprokene bij dit agendapunt is niet openbaar. 
 
7. Vergaderschema 2023: enkele aanpassingen  
Dit onderwerp is in de agendacommissie behandeld. 
 
8. Rondvraag en sluiting (hierbij ook bepalen welke informatie niet openbaar is).  
Het besprokene onder agendapunt 6 is niet openbaar. 
 
De plaatsvervangend voorzitter sluit de vergadering om 19.30 uur onder dankzegging aan de 
aanwezigen. 


