Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg
d.d. 8 november 2012
Aanwezig:

De heer Heijmans (burgemeester, voorzitter)
De heren Peters (VVD), Stals (CDA), en Kusters (Weert Lokaal) en de
dames Kadra (PvdA) en Stokbroeks (D66) (leden)
Mevrouw Wolfs (griffier)
De heer Knaapen (secretaris)

Afwezig:

De heren Adriaens (plaatsvervangend raadsvoorzitter, Weert Lokaal) en
Goubet (SP) (leden)

1.
Opening.
De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en vermeldt de berichten
van verhindering. Hij spreekt de hoop uit dat de fractievoorzitters voortaan zoveel
mogelijk het FVO zullen bijwonen.
2.
Mededelingen.
De burgemeester deelt mede niet te zullen deelnemen aan de reis naar India, vanwege
zijn drukke agenda en de commissie Algemene Zaken, die op 26 november a.s.
plaatsvindt.
Na enige discussie over de vraag of door fracties bij ambtenaren opgevraagde informatie
naar alle raadsleden moet worden gezonden wordt afgesproken dat griffier en secretaris
een overzicht van praktijksituaties met daarbij afspraken hoe te handelen aan het verslag
zullen hechten.
3.
Vaststellen verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 27 september 2012.
Geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. N.a.v. het verslag worden nog
enkele mutaties doorgegeven inzake het al dan niet op papier willen ontvangen van de
raadsnotulen.
4.
Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus en begrotingsbehandeling.
De algemene beschouwingen zijn weer opnieuw ingevoerd. De raadsvergaderingen van 31
oktober en 7 november verliepen beter dan die van 26 september. De moties en
amendementen zijn voor een deel erg laat toegezonden. Puntsgewijs per motie en amendement
alle fracties het woord laten voeren werkt eerder een debat in de hand dan per spreker alle
moties en amendementen laten behandelen. Er wordt gesproken over het in de tweede termijn
niet meer aan het woord laten komen van de wethouders. De bedoeling daarvan is dat de raad
onderling debatteert. Er was sprake van storende ruis op de tribune.
Op 24 oktober was er te weinig tijd ingepland voor behandeling van de cultuurkaart. Als het
bestemmingsplan Buitengebied aan de orde is, moet daarvoor de hele avond worden
uitgetrokken. De voorzitters moeten er alert op zijn dat raadsleden niet de externe inleiders
schofferen. Hiervoor zal in de agendacommissie ook aandacht worden gevraagd.
De burgemeester concludeert dat er verbeterpunten zijn, maar dat de laatste cycli naar
tevredenheid zijn verlopen.

5.
Bespreken voorstel tot wijziging verordening rekenkamer 2012.
Het FVO is geen voorstander van het uitvoeren van onderzoek door de rekenkamer zelf tegen
urendeclaratie. De reden hiervoor is de schijn van belangenverstrengeling. De burgemeester zal
een email naar de voorzitter van de rekenkamer sturen, als antwoord op zijn emails van heden,
met daarin de planning van behandeling van het rekenkamerrapport Complex Poort van
Limburg (23 januari 2013 commissie RO, 30 januari 2013 of 13 maart 2013 raad) en de
planning van behandeling van de aanpassing van de verordening op de rekenkamer (26
november 2012 commissie AZ, 12 december 2012 raad).
Het FVO geeft de agendacommissie bovenstaande planningen in overweging.
6.
Woonplaatsvereiste burgemeester.
Het verlengen van de ontheffing woonplaatsvereiste wordt geagendeerd voor de commissie AZ
van 26 november en de raad van 12 december.
7.
Rondvraag en sluiting.
Nagegaan zal worden waarom brief met raadsnummer 481 d.d. 9 september 2012 van
CWP en BOB over de weekmarkt nog niet is beantwoord. De fractievoorzitters ontvangen
hiervan bericht.
Op 21 januari 2013 zullen tijdens een informele bijeenkomst van raad, college, DT,
secretaris en griffier de resultaten van de Quick Scan Lokaal Bestuur worden besproken
onder leiding van mw. A. van Delft (oud-burgemeester van de gemeente Ravenstein).
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

