
 

 
 

 

 

 
 

Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg 
d.d. 5 november 2014 

  
Aanwezig:  
Voorzitter burgemeester Heijmans 
Fractievoorzitters de heren Kusters (Weert Lokaal), Stals (CDA), Van 

Buuren (VVD), Goubet (SP), mevrouw Stokbroeks (D66), 
mevrouw Kadra (PvdA)  

Waarnemend raadsvoorzitter de heer Sijben (CDA) 
Commissievoorzitters de heren Coolen (CDA) en Verheggen (Weert Lokaal) 
Griffier mevrouw Wolfs  
Secretaris de heer Knaapen 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de 
berichten van verhindering.   

 Het FVO vindt de pluchen kip van de SP-fractie niet bijdragen aan de gewenste 
uitstraling van de raad. De heer Goubet zal mw. Duijsters verzoeken deze 
voortaan thuis te laten.  

 Men kan zich nog aanmelden voor de Limburgse bestuurdersdag, via 
www.limburgsebestuurdersdag2014.nl. De commissieleden-niet-raadsleden 
ontvangen de uitnodiging alsnog. 

 In de raad van 29 oktober is een pragmatische oplossing gevonden voor het 
toestaan van spreekrecht bij een onderwerp dat 48 uur voor de vergadering nog 
niet op de agenda stond. 

 De actiegroep over de verkeersveiligheid op de St. Jozeflaan komt in november 
handtekeningen overhandigen aan de burgemeester. 

 Vanwege het Limburgs sportgala, dat op 15 december a.s. in Weert plaatsvindt 
wordt de raadscommissievergadering verplaatst naar 18 december. 

 
2. Vaststellen verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 2 oktober 2014. 
Pagina 2: raadsvoorstellen beginnen niet meer met een werkwoord, waardoor soms moeilijk te 
achterhalen is wat er van de raad gevraagd wordt.  
Noot: overleg tussen de heer Sijben, de secretaris en de griffier heeft uitgewezen dat dit probleem is 
opgelost als het format wordt aangepast in die zin dat het voorstel op de eerste pagina direct onder het 
onderwerp wordt gezet.  
Pagina 2: in raadsvoorstellen wordt voortaan een financiële paragraaf opgenomen. 
Bij de rondvraag wordt de alinea over mw. Kadra gelet op de aard van het onderwerp 
verwijderd. 
Het verslag wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus. 
PvdA: In de commissievergadering over de begroting werden erg veel vragen gesteld, waar 
niemand op was voorbereid.  
SP: Deze commissievergadering was te intensief om na de raadsvergadering nog te laten 
plaatsvinden. De antwoorden van het college waren bondig, maar er kwam geen debat tot 
stand. Er dienen geen extra bijeenkomsten te worden gepland. 
VVD: De zin van deze commissievergadering ontgaat de fractie, omdat alles op 12 november 
herhaald wordt. 



 

  

D66: De hele raad was aanwezig, dus alle onderwerpen kwamen aan bod. In de 
raadsvergadering van 29 oktober stemde de raad niet in met het op de agenda zetten van een 
onderwerp op voorstel van het CDA. Hiermee had collegialer omgegaan kunnen worden. 
CDA: Het gaat te ver om geboortes van kinderen van oud-raadsleden in de raadsvergadering 
aan te halen. Als fracties in raadsvergaderingen de mogelijkheid wordt ontnomen een 
onderwerp te agenderen, kan ervoor worden gekozen een extra raadsvergadering te beleggen. 
Hiervoor is immers slechts 1/5 van de raad nodig en niet een meerderheid. Om het hiaat in het 
vergadersysteem te vullen v.w.b. het stellen van vragen, wordt afgesproken dat in 
informatiebijeenkomsten ook politieke vragen gesteld mogen worden. In de 
commissievergadering over de begroting werden de wethouders bevraagd over waarom zij 
keuzes hadden gemaakt. Dit is oordeelsvormend. De antwoorden waren echter beeldvormend.  
Weert Lokaal: In deze commissievergadering waren er teveel woordvoerders per fractie.  
 
De voorzitter concludeert dat er beter geen vergaderingen achter elkaar op dezelfde avond 
gepland kunnen worden. Het behandelen van de begroting in meerdere commissies was beter, 
maar dit jaar werden er ook meer vragen gesteld. De voorzitter roept ertoe op de discussie 
over de begroting respectvol te blijven voeren. De sociale media laten een ander beeld zien. 
 
4. Vaststellen concept-agenda’s informatiebijeenkomsten 10 november 2014. 
Informatiebijeenkomst BV-IW: 
De burgemeester komt misschien iets later. De door de raad aangenomen motie zal de leidraad 
zijn bij het gesprek met de nieuwe directeur van de Veiligheidsregio. Aan de portefeuillehouder 
kunnen vragen gesteld worden t.b.v. het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio.  
Het CDA wijst op het belang van een goede presentatie bij het onderwerp 
voorzieningenplannen.  
 
Informatiebijeenkomst Ruimte: geen opmerkingen. 
 
5. Vaststellen concept-agenda’s raadscommissies 17 en 18 november 2014. 
Beide concept-agenda’s zijn akkoord. 
 
6. Bespreken concept-initiatiefvoorstel beschikbaar stellen budget 

computerapparatuur raads- en commissieleden. 
De SP bespreekt het voorstel nog in de fractie. Het voorstel kan in procedure worden gebracht. 
 
7. Bespreken concept-initiatiefvoorstel wijzigen omvang rekenkamer en 

vergoeding leden. 
Geen opmerkingen. Het voorstel kan in procedure worden gebracht. 
 
8. Ontvangst Chinese delegatie op 19 november 2014.  
Na afloop van de Limburgse bestuurdersdag vindt er in de Tiendschuur een diner met de 
Chinese delegatie plaats. Afgezien van mw. Stokbroeks zullen de fractievoorzitters hierbij 
aanwezig zijn.  
 
9. Inventariseren onderzoeksonderwerp Rekenkamer. 
Als onderwerpen worden aangedragen: automatisering/ICT en Weert 600. 
De heer Kusters is van mening dat de contacten met de rekenkamer niet in een eventueel in te 
stellen auditcommissie moeten worden ondergebracht. 
 
10. FVO verplaatsen van 3 december naar 2 december? 
Is niet meer aan de orde. De datum 3 december blijft staan. 
 
11. Rondvraag en sluiting. 

 Mw. Stokbroeks vraagt of de contracten voor 2015 met Punt Welzijn in de laatste 
cyclus aan de orde komen, zoals is toegezegd. Dit is van belang voor hun rol in de 
transities. De secretaris gaat dit na.  



 

  

 N.a.v. een vraag van de heer Goubet wordt voortaan op de agenda’s aangegeven 
of het een stuk een A-, B- of C-stuk is.  

 De vraag van de heer Stals of alle raadsleden inmiddels over een @weert-
emailadres beschikken, wordt bevestigend beantwoord. 

 Op verzoek van de griffier geven de fracties Weert Lokaal en SP hun deelnemers 
aan de klankbordgroep indicatoren en sturingsmogelijkheden WMO en jeugd door. 
Mw. Kadra bespreekt het in de fractie en komt er op terug. 

 
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.  


