
 

 
 

 

 

 
 

Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg 
d.d. 3 september 2014 

  
Aanwezig: Burgemeester Heijmans (voorzitter) 

De heren Kusters (Weert Lokaal), Goubet (SP), Stals en Sijben (CDA), Van 
Buuren (VVD), mevrouw Stokbroeks (D66), mevrouw Kadra (PvdA) 
De heer Knaapen (secretaris) 
De heer Otten (Plv. griffier) 
De heren Brinkman en Westenberg (ambtelijke organisatie) 
bij agendapunt 4  

Afwezig: Mevrouw Wolfs (griffier)  
 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Het is de eerste 
vergadering van het FVO in de nieuwe vergaderstructuur waarbij het FVO tevens fungeert 
als agendacommissie.  
 
2. Vaststellen verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 9 juli 2014. 
Het verslag wordt vastgesteld. De laatste zin bij agendapunt 4 is redactioneel aangepast. 
 
3. Bespreken knelpunten raadszaal. 
Het voorstel wordt uitgewerkt door de heren Brinkman en Westenberg. Belangrijke 
voorwaarden die het FVO stelt zijn de volgende. De videowall moet door alle raadsleden kunnen 
worden gezien, de voorzitter moet publiek en raad kunnen zien en de ambtenaren moeten 
achter de wethouders kunnen zitten. 
 
4. Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus. 
Het FVO concludeert dat er nog steeds sprake was van een overgangssituatie en dat 
vergaderen op die manier geen vervolg dient te krijgen. 
 
5. Vaststellen concept-agenda’s informatiebijeenkomsten 10 september 2014. 
Gevraagd wordt na te denken over een alternatieve naam voor de commissies. De 
informatiebijeenkomsten worden niet opgenomen. Verslaglegging geschiedt middels een 
aandachtspunten- en actielijst. Het kennisnemen van aan de raad gerichte brieven komt terug 
op de raadsagenda aangezien dit een raadsbesluit is. De genoemde tijden zijn richtinggevend. 
Aan de agenda van de informatiebijeenkomst Ruimte wordt de Rapportage Beekstraatkwartier 
toegevoegd. 
 
6. Vaststellen concept-agenda’s raadscommissies 15, 16 en 23 september 2014.  
Net zoals voorheen wordt rond 22.30uur bekeken of de agenda die avond vóór 23.00uur 
afgerond kan worden en zo niet of de commissie na 23.00uur doorvergadert om de agenda 
alsnog af te ronden. 
 
7. Bespreken concept-initiatiefvoorstel inzake met beeld uitzenden van 

raadsvergaderingen. 
Het voorstel wordt geagendeerd voor de commissie BV-IW. Bij het voorstel en besluit wordt 
variant 1 gewijzigd in 1a. 
8. Bespreken concept-initiatiefvoorstel vaststellen RvO raad en verordening 

raadscommissies. 



 

  

Het voorstel wordt aangehouden. Eerst wordt bekeken hoe de nieuwe vergaderstructuur 
functioneert. Er zal worden gehandeld in lijn met het raadsbesluit van 9 juli 2014 en het 
concept Reglement van Orde voor vergaderingen en de verordening Raadscommissies. Op- en 
aanmerkingen over de concepten kunnen aan de griffie worden doorgegeven. 

 
9. Bespreken concept-initiatiefvoorstel benoeming commissieleden-niet-

raadsleden en (plv.) commissievoorzitters. 
De positie van voorzitter van de commissie BV-IW is nog vacant. Vóór de raadsvergadering 
wordt een kandidaat aangedragen. De heer Verheggen zit de informatiebijeenkomst Ruimte op 
10 september voor. 
Het voorstel wordt op de agenda van de raadsvergadering van 11 september 2014 gezet. 
 
10. Bespreken concept-initiatiefvoorstel vertrouwenscommissie  (her-)benoeming 

en functioneringsgesprekken burgemeester. 
Het voorstel wordt geagendeerd voor de commissie BV-IW. Discussiepunten blijven of 
fractievoorzitters in de commissie dienen te zitten en het regelen van de vervanging. 

 
11. Bespreken concept-initiatiefvoorstel woonplaatsontheffing burgemeester 

Heijmans. 
Het voorstel wordt geagendeerd voor de commissie BV-IW. 

 
12. Bespreken concept-initiatiefvoorstel beschikbaar stellen budget aan raads- en 

commissieleden voor de aanschaf van computerapparatuur. 
Het voorstel wordt geagendeerd voor de commissie BV-IW. Mevrouw Stokbroeks vraagt 
wanneer alles digitaal wordt. De heer Stals geeft aan dat dit klaar had moeten zijn bij de 
installatie van de raad en pleit voor een zo goed mogelijk systeem op korte termijn. De heer 
van Buuren geeft aan dat de vergoeding te laag is. 

 
13. Rondvraag en sluiting. 

 Aan de instructie m.b.t. alarmcode op 24 september is behoefte. 
 Er zijn nog steeds problemen bij de toegang met de pasjes van de raadsleden. 
 Aandacht wordt gevraagd voor een goede planning zodat de raadsvergadering van 22 

december niet overbelast wordt. 
 De Rekenkamer heeft gevraagd om een gesprek m.b.t. de evaluatie i.v.m. het definitief 

regelen van de nieuwe structuur van de Rekenkamer. Dit vindt op 8 oktober 
voorafgaand aan de informatiebijeenkomsten plaats. 

 
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.  


