Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg
d.d. 15 februari 2012
Aanwezig:

Afwezig:

De heer Heijmans (burgemeester, voorzitter)
De heren Van Eersel (VVD), Peters (VVD), Kusters (Weert Lokaal),
Lempens (SP), alsmede de dames Beenders (PvdA), Stokbroeks (D66) en
Nouwen (CDA)
Mevrouw Wolfs (griffier)
De heer Knaapen (secretaris)
De heren Adriaens (plaatsvervangend raadsvoorzitter, Weert Lokaal) en
Meulen (CDA)

1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2.
Vaststellen verslag openbare bijeenkomst FVO 20 december 2011.
Het verslag wordt vastgesteld met de opmerking van de burgemeester dat hij de
opmerkingen van fractievoorzitters dat raadsvoorstellen kwalitatief niet goed zouden zijn
heeft genuanceerd door te stellen dat de kwaliteit van de raadsvoorstellen meestal wel
goed is, maar eerder het probleem is dat men het niet eens is met de inhoud ervan.
3.
Evaluatie commissie- en raadscyclus januari/februari.
Weert Lokaal merkt op dat voorkomen moet worden dat commissievergaderingen twee
avonden duren. Er wordt gesproken over het incident tussen P. Lempens en C. Jacobs tijdens
de commissie Welzijn. Tevens wordt de sfeer tijdens deze vergadering besproken. De discussie
tijdens de raadsvergadering over de veiligheids-app duurde onnodig lang. Het is van belang dat
raadsleden respect hebben voor elkaars mening, ongeacht of iemand een eerdere vergadering
heeft bijgewoond of niet.
4.
Korte termijnoplossingen vergaderstructuur.
Het FVO stemt in met de volgende afspraken:
•
Raadscommissies voor wat betreft het onderdeel rondvraag herstructureren.
Vragen niet meer vooraf schriftelijk inzenden. In rondvraag vragen kort en
mondeling stellen. De vragen worden direct kort en mondeling beantwoord, indien
dit niet mogelijk is schriftelijk. Eén vraag- en antwoord-ronde. Vragen over TILSstukken worden op dezelfde manier in de rondvraag behandeld, maar i.v.m. de
nodige voorbereiding wel nog vantevoren aangekondigd.
•
Raadscommissies en raad beslissen zelf over het al dan niet doen plaatsvinden van
extra bijeenkomsten.
•
In geval van aanwezigheid externen/groepen burgers stelt de voorzitter voor betreffend
onderwerp naar voren te halen op de agenda van raadscommissies en raad.
•
Interrupties worden alleen nog in de tweede termijn toegestaan. Dit geldt zowel voor
commissies als raad.
•
In raadsvergadering om 22.30 uur bezien of de vergadering tijdig afgerond kan
worden. Is dat niet het geval dan wordt de vergadering om 22.30 uur geschorst, om te
voorkomen dat iedereen moet terugkomen voor een uitloopvergadering van slechts 30
minuten (na evaluatie hiervan RvO aanpassen; raadsbesluit).
•
Alleen indien strikt noodzakelijk nog vlak vóór vergaderingen (aanvullende) stukken
toezenden.

•

Moties en amendementen die reeds zijn rondgezonden worden in de eerste termijn
ingediend en besproken.

5.
Rondetafelgesprek.
De extra bijeenkomsten die de komende tijd worden georganiseerd, worden op enkele
uitzonderingen na op initiatief van commissies/raad zelf gepland. De SP-fractie zal in principe
alleen nog reguliere commissie- en raadsvergaderingen bijwonen. Er zal op worden toegezien
dat raadsleden elkaar niet aanspreken op het al dan niet bijwonen van vergaderingen.
Het voorstel van de burgemeester om in het najaar een rondetafelgesprek te houden voor raad
en college wordt aanvaard. Het gesprek zal zowel een inhoudelijke component als een
teambuilingsdeel bevatten.
6.
Concept-programma excursie raad, college en DT.
De VVD betreurt het dat er niet voor wordt gekozen projekten in Weert te gaan bekijken.
Afgesproken wordt een dergelijke excursie op een vrijdagmiddag in te plannen.
7.
Rondvraag en sluiting.
Er wordt gesproken over de recente vechtpartij op de Oelemarkt, de brief van de
huurdersbelangenvereniging Ceres, het aanmerken van dodenherdenking als evenement
en de voetbaltweet van de burgemeester.
De SP merkt op dat het presidium niet op de website is aangekondigd. De griffier zal dit
voortaan wel doen.
In het voorjaar zal gesproken worden over de financiële positie van Weert. Het college
werkt momenteel aan een compleet overzicht.
De heer Peters is vanaf 13 februari jl. fractievoorzitter van de VVD.
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

