Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg
d.d. 28 juni 2012
Aanwezig:

Afwezig:

De heer Heijmans (burgemeester, voorzitter)
De dames Beenders (PvdA), Stokbroeks (D66), Struving (VVD)
De heren Kusters (Weert Lokaal), Sijben (CDA)
De heer Adriaens (plaatsvervangend raadsvoorzitter, Weert Lokaal)
Mevrouw Wolfs (griffier), de heer Otten (beleidsadviseur griffie)
De heer Knaapen (secretaris)
De heren Meulen (CDA), Peters (VVD), Lempens (SP).

1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De voorzitter deelt
vervolgens mede dat een gesprek heeft plaatsgevonden met de ondernemers in verband
met de schadevergoeding Koninginnedag. De brieven worden op de TILS-lijst geplaatst.
2.
Vaststellen verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 31 mei 2012.
De vakantie van de burgemeester genoemd op pagina 1 klopt niet meer. Het verslag
wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Evaluatie commissie- en raadscyclus juni.
•
De heer Adriaens merkt op dat de behandeling van het agendapunt brede school LaarLaarveld lang heeft geduurd. De burgemeester trad goed op om herhalingen te voorkomen.
Gezien de zwaarte van het onderwerp is het echter goed dat voldoende ruimte voor de
behandeling ervan werd gegeven.
•
De heer Kusters geeft aan dat het feit dat portefeuillehouders in tweede termijn niet meer
aan het woord komen en geen antwoorden meer kunnen geven, een afbouwperiode nodig
heeft en dat hier soepel mee moet worden omgegaan. Het heeft tot gevolg dat er meer
debat tussen de raadsleden onderling plaatsvindt en dat is goed. De heer Sijben is niet
gelukkig met de gang van zaken. De raad gaat de discussie voeren waardoor zaken die het
college aangaan en waarover het college verantwoording moet afleggen niet meer aan de
orde komen. De voorzitter geeft aan dat de portefeuillehouders alleen een toelichting
kunnen geven op voorliggende raadsvoorstellen. Mevrouw Beenders geeft aan bij eventuele
aannames graag te willen horen van de portefeuillehouder of deze kloppen. Daarnaast geeft
zij aan dat het een gewenningsproces is en dat het de discussie tussen raadsleden
onderling wel bevordert. De voorzitter geeft aan dat wannneer vragen onvoldoende zijn
beantwoord de portefeuillehouder alsnog het woord krijgt. Voor het overige worden de
gemaakte opmerkingen meegenomen voor het vervolg. De door de voorzitter gehanteerde
systematiek is conform de afspraken die daarover in het FVO van 25 april jl. zijn gemaakt.
Bij wijze van experiment wordt een aantal vergaderingen zo gewerkt, waarna een evaluatie
plaatsvindt.
•
Op de gang van zaken rondom de agendering zal de voorzitter na de vakantieperiode
terugkomen.
4.
Procedure voortgangsgesprek met burgemeester Heijmans.
De griffier legt uit dat het betreffende protocol in 2008 door de raad is vastgesteld. Twee
fractievoorzitters voeren het gesprek. De andere fractievoorzitters zullen hierover
geraadpleegd worden. De vertrouwenscommissie heeft aangegeven in het voortgangsgesprek
een rol te willen spelen. Daarom wordt voorgesteld nu de leden van de vertrouwenscommissie
het gesprek te laten voeren. De heer Kusters geeft aan dat dit zeker in het begin goed is, later

kunnen ook anderen het gesprek voeren. Afgesproken is het gesprek in oktober aan een andere
vergadering te koppelen. Iedere fractie moet bij haar leden naar de bevindingen vragen. Verder
wordt afgesproken punt 13 in het protocol anders toe te passen in die zin dat het document
met de conclusies en afspraken, inclusief de eventuele opmerkingen van de burgemeester, ter
inzage wordt gelegd in het geheime kastje in de leeszaal. De burgemeester stemt hiermee in.
5.
Voornemen tot wijziging procedures rekenkamer.
Aangekondigd wordt dat er een wijziging in de procedures komt. De procedure en inhoud zullen
gescheiden worden. Dat wil zeggen dat een rapport van de rekenkamer behandeld wordt in de
desbetreffende inhoudelijke commissie en niet meer per definitie in de commissie Algemene
Zaken. Het is van belang dat de technische reactie op de nota van bevindingen (welke
binnenkort beschikbaar komt) met betrekking tot de Poort van Limburg snel maar wel
zorgvuldig gegeven wordt. In verband met de vakantieperiode moet wel met een langere
afhandelingstermijn rekening worden gehouden. Verder wil de rekenkamer zelf onderzoek gaan
doen met het door de raad verstrekte budget. Een voorstel met de wijzigingen wordt aan het
fractievoorzittersoverleg voorgelegd.
6.

Gedachtenwisseling inzake uitnodiging burgemeester Hangzhou om met een
delegatie vanuit Weert de Mayor Sister Conference in oktober 2012 in
Hangzhou bij te wonen.
Voor het bezoek van de Chinese delegatie aan Weert in juli is al een aantal aanmeldingen
binnengekomen. De bedoeling is dat in oktober een delegatie uit Weert teruggaat naar China en
daarvoor worden ook een tweetal raadsleden uitgenodigd. De vraag is derhalve aan de
raadsleden om over deelname hieraan na te denken. In december worden de reizen
geëvalueerd en wordt beslist of er mee verder wordt gegaan.
7.
Jaarplan 2012 griffie.
De griffier geeft een korte toelichting op het jaarplan. De meeste tijd wordt besteed aan
reguliere werkzaamheden. Met name in het zomerrecces en rond kerstmis is er tijd voor
specifieke zaken. Het fractievoorzittersoverleg is van mening dat het plan goed is opgezet
en inzichtelijk is. De digitalisering/Ipad kan op termijn leiden tot een tijdsbeparing bij de
coördinator raadsinformatie die bij de concernstaf is ondergebracht. In 2013 wordt naar
aanleiding van het jaarplan een verslag geschreven.
8.
Vakantie Burgemeester Heijmans.
De vakantie van Burgemeester Heijmans is gewijzigd in 12 juli tot 6 augustus 2012.
Daarmee komt de vakantie in september te vervallen.
9.
Rondvraag en sluiting.
De voorzitter geeft aan dat de GOML in 2012 wordt geëvalueerd. Dit wordt door de raden
gezamenlijk opgepakt en uitgevoerd door de Zuidelijke Rekenkamer onder onafhankelijk
voorzitterschap van voormalig waarnemend burgemeester Rutten van Weert. De Provincie
Limburg wil in 2013 tot een andere manier van verdeling van het geld komen. De
Provincie wil vóór 1 december 2012 geïnformeerd worden. Op 13 september 2012 wordt
in Roermond een bijeenkomst voor alle gemeenteraden gehouden. De voor die avond
geplande commissie RO wordt daarom verplaatst naar een andere nog te bepalen datum.
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

