Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg
d.d. 31 mei 2012
Aanwezig:

Afwezig:

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

1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De burgemeester
geeft aan op vakantie te zijn van 8 september tot 10 oktober a.s. De heer Adriaens zal op
26 september a.s. de raadsvergadering voorzitten.
KMS: de Kamercommissie heeft de begrotingsplannen m.b.t. de KMS niet controversieel
verklaard. Aanstaande dinsdag bekrachtigt de Tweede Kamer dit plenair. Het Ministerie
van Defensie moet 1 miljard bezuinigen. Daarvan wordt 60 miljoen bezuinigd op vastgoed
(kazernes) en 4 miljoen op de KMS in Weert. Het businessplan van Weert is goed.
Binnenkort vinden de hoorzitting en het debat plaats.
2.

Vaststellen verslag openbare bijeenkomst FVO 25 april 2012, met
wijzigingsverzoek dhr. P. Lempens (SP).
Het FVO is het niet geheel eens met de opmerkingen van de heer Lempens. Het verslag
wordt ongewijzigd vastgesteld.
De vraag van de heer Peters (VVD) n.a.v. het verslag of de brief over de inzet van de
griffie naar de rekenkamer is gezonden wordt bevestigend beantwoord. De burgemeester
zal niet aanwezig zijn bij het functioneringsgesprek op 12 juni a.s. van enkele (plv.)
fractievoorzitters met de griffier; hij is informant.
3.
Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus.
De commissie Welzijn vergaderde op 8 en 22 mei langdurig. De presentatie door de directeur
van SJG duurde te lang. De presentatie over de VVV, tijdens de informatie-avond op 22 mei,
was overbodig. Er had ook gewoon schriftelijke informatie toegezonden kunnen worden.
Vanwege tijdsgebrek werd de presentatie snel gegeven en helemaal voorgelezen. Bovendien
werd er meteen na afloop van de presentatie naar de mening van de fracties gevraagd. Dat
werkt niet. De raad moet selectiever zijn in het laten plaatsvinden van presentaties en de
tijdsduur daarvan.
De heer Kusters (WL) merkt op dat gecombineerde commissievergaderingen (zoals EZ-RO op
10 mei) niet werken. Als een commissie-agenda niet vol genoeg is kan er beter een presentatie
over een actueel onderwerp worden ingevoegd.
Het FVO constateert dat in de raadsvergadering duale debatten tot stand zijn gekomen en
commissies slechts minimaal zijn herhaald. Wel was het een rommelige vergadering doordat
raadsleden onderling en ambtenaren met elkaar gingen praten. Het niet onderbreken van
sprekers in hun eerste termijn werd als positief ervaren. Afgesproken wordt de systematiek die
de vorige keer is afgesproken nog een keer uit te proberen. Er wordt wel praktisch mee
omgegaan door de voorzitter.

4.
Tegenbezoek delegatie Hangzhou China.
Op 4 juni a.s. behandelt het college een voorstel over het bezoek aan China, het tegenbezoek
vanuit China, een volgend bezoek en de financiële aspecten die daarbij horen. De rad wordt
hiervan in kennis gesteld. Op 10 en 11 juli komt een delegatie bestaande uit 5 personen vanuit
Hangzhou naar Weert. De raadsleden zullen worden uitgenodigd om op 11 juli van omstreeks 9
uur tot circa 14 uur de ontvangst van de Chinese delegatie bij te wonen. In 2014 staat weer
een bezoek vanuit Weert aan Hangzhou gepland.
5.
Rondvraag en sluiting.
Mw. Stokbroeks (D66) merkt op het lastig te vinden als op de dag van de
raadsvergadering (zoals op 30 mei) pas om 13 uur iemand op de griffie aanwezig is. De
griffier antwoordt dat zij op 30 mei reeds rond 10.15 uur aanwezig was. Het secretariaat
heeft onjuiste informatie verstrekt. Wel is het zo dat de griffie op dagen waarop
vergaderingen zijn gepland later begint, omdat gewerkte uren boven het aantal van 11
uur per dag niet worden gecompenseerd door de gemeente.
Mw. Nouwen (CDA) is vanwege vakantie de gehele junicyclus afwezig.
De SP-fractie heeft via email verzocht om vanwege de Tweede Kamer-verkiezingen de
vergadering van de commissie EZ en eventueel ook andere commissies te verplaatsen.
Het FVO besluit om de commissievergadering van 12 september naar 18 september te
verplaatsen. De agendacommissie zat ook op deze lijn. De overige vergaderdata blijven
ongewijzigd.
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

2

