Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg
d.d. 19 december 2012
Aanwezig:

De heer Heijmans (burgemeester, voorzitter)
De heren Adriaens (plaatsvervangend raadsvoorzitter, Weert Lokaal),
Peters (VVD), Stals (CDA), en Kusters (Weert Lokaal) en mevrouw Kadra
(PvdA) (leden)
Mevrouw Wolfs (griffier)
De heer Knaapen (secretaris)

Afwezig:

De heer Goubet (SP) en Stokbroeks (D66) (leden)

1.
Opening.
De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en vermeldt de berichten
van verhindering.
2.
Stand van zaken KMS.
De burgemeester doet enkele vertrouwelijke mededelingen. Op 9 januari 2013 zal om 19.00
uur een extra, besloten, bijeenkomst van het FVO plaatsvinden over dit onderwerp.
3.

•
•
•
•

Mededelingen.
Vanwege vakantie van de raadsvoorzitter zal dhr. Adriaens op 22 mei 2013 de
raadsvergadering voorzitten.
De burgemeester zal mw. Stokbroeks bellen om uit te leggen dat mw. Kadra en mw.
Zaaboul vanuit de werkgroep risicojongeren aanwezig zijn geweest bij de ontvangst van
de Consul-Generaal van Marokko.
De burgemeester roept alle raadsleden op om op 21 januari 2013 de bijeenkomst naar
aanleiding van de Quick Scal Lokaal Bestuur bij te wonen.
Brief stichtingsbestuur in oprichting 600 jaar Weert: de fracties spreken hun verbazing
uit over deze brief. Het was de bedoeling de burgemeester te beschermen tegen een
‘dubbele petten-probleem’, niet om hem buiten spel te zetten als boegbeeld van de
gemeente. Burgemeester en secretaris geven aan dat het blijkbaar naar buiten toe heel
anders is overgekomen. De fractievoorzitters en het college zullen zich beraden op een
reactie op de brief.

4.
Vaststellen verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 8 november 2012.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
5.
Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus.
Er wordt gesproken over de duur van vergaderingen, het herhalen van commissies, de coalitieoppositieverhoudingen tijdens de laatste raadsvergadering en het in stemming brengen van de
wensen en bedenkingen bij de overeenkomst met Lindeboom.
Geconcludeerd wordt dat het niet erg is dat er drie avonden vergaderd is, gelet op de
complexiteit en gevoeligheid van het dossier. Men is, met enkele kanttekeningen, redelijk
tevreden over het verloop van de raadsvergadering.
De suggestie van dhr. Kusters om in commissievergaderingen aan het einde van de
behandeling van raadsvoorstellen te inventariseren welke discussiepunten er nog resteren en
het overige niet andermaal in de raad uit te spreken wordt meegenomen.

6.
Evaluatiegesprek met voorzitter Rekenkamer.
De slechte communicatie van de voorzitter van de Rekenkamer met de gemeente en met de
overige rekenkamerleden en het niet nakomen van procedureafspraken vormen een probleem.
Er wordt afgesproken een evaluatiegesprek met de voorzitter van de Rekenkamer te houden na
afronding van het rapport Poort van Limburg. Het FVO bereidt dit in januari voor.
P.M. zie mailwisseling burgemeester d.d. 20-12 09.02 uur.

7.

Stand van zaken voorbereiding bijeenkomst 21 januari 2013 n.a.v. resultaten
QSLB.
Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in het Keenterhart en het karakter van een
rondetafelgesprek hebben. Mw. Van Delft, oud-burgemeester van Ravenstein, zal de
bijeenkomst leiden. Tijdens het informele gedeelte van de bijeenkomst wordt een amusant
element ingebouwd.
8.
Rondvraag en sluiting.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

