Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg
d.d. 7 februari 2013
Aanwezig:

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

Afwezig:

De heer Goubet (SP) (lid)

1.
Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2.
•
•
•
•

•

•

•
•
•

Mededelingen.
Het college heeft de burgemeester een vergoeding voor zijn kosten woon-werkverkeer
toegekend.
De burgemeester wil de lokatie voor de 4 mei-viering in de commissie AZ of de raad
bespreken. Hij heeft binnenkort een gesprek hierover met dhr. Fokke van het COC en
de raadsleden Peterse en Gabriëls.
Vandaag heeft een klankbordgesprek van de Gouverneur met de burgemeester
plaatsgevonden.
De resultaten van de bijeenkomst over de Quick Scan Lokaal Bestuur worden in 2013
en 2014 uitgewerkt. In 2013 worden alleen die zaken in het RvO verwerkt waarvan dat
noodzakelijk of nuttig is vóór de verkiezingen. De overige zaken worden met de nieuwe
raad besproken. De griffier stelt voor om de kosten van de bijeenkomst van 21 januari
jl. ten laste van het scholingsbudget (*) te brengen. Het FVO is hiermee akkoord.
De burgemeester stelt voor om voor het team van raadslid dhr. Meulen dat aan Alpe
d’Huzes meedoet vanuit het scholingsbudget van de raad € 1.000,- beschikbaar te
stellen en te proberen met persoonlijke giften van raads- en collegeleden nog eens €
1.000,- in te zamelen. Dit idee wordt in de fracties besproken.
Voor de behandeling van het rekenkamerrapport inzake Poort van Limburg wordt de
volgende planning afgesproken: 14 maart: bijeenkomst commissie RO, waarin rapport
door rekenkamer wordt gepresenteerd en de rekenkamer kan worden bevraagd over de
inhoud van het rapport. 28 maart: reguliere bijeenkomst van de commissie RO wordt
zoveel mogelijk vrijgehouden van andere agendapunten (college betracht
terughoudendheid bij het doorgeleiden van raadsstukken, de reguliere agendapunt van
de commissie RO worden in de commissie EZ behandeld en de commissie kan eventueel
een uur eerder beginnen). Rapport wordt bestuurlijk besproken. 10 april: behandeling
in raad. De griffier zal nagaan of de rekenkamer deze data beschikbaar heeft.
Het FVO van 21 maart wordt verplaatst naar 14 maart 18.30 uur. Het FVO van 6 juni
wordt verplaatst naar 10 juni 18.30 uur.
De gemeente zal de helft van de annuleringskosten van de reis naar India afgelopen
najaar voor haar rekening nemen.
De finale behandeling van de KMS vindt plaats op 14 februari a.s. De fracties in de
Tweede Kamer zijn nog verdeeld; er is nog veel discussie. De burgemeester is van
mening dat het nog alle kanten op kan.

3.
Vaststellen verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 19 december 2012.
Mw. Stokbroeks licht toe dat haar vraag, zoals verwoord bij punt 3, tweede bullit, was
ingegeven doordat in het gemeentelijke persbericht nadrukkelijk werd aangegeven dat de
dames Kadra en Zaaboul als raadslid aanwezig waren.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4.
Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus.
Dhr. Kusters vraagt of raadsvoorstellen als gevolg van de commissiebehandeling kunnen
worden gewijzigd. Afgesproken wordt hier de volgende keer op terug te komen.
5.
Bespreken aantal raadscommissieleden VVD en Weert Lokaal.
Na de verkiezingen zijn de commissiezetels over de fracties verdeeld op basis van het aantal
behaalde raadszetels. Doordat de fractie VVD nu 8 raadszetels heeft, hebben zij ook 8
commissiezetels. Weert Lokaal gaat van 5 naar 6 raads- en commissiezetels. Dit vereist een
raadsbesluit. De griffier zal dat voorbereiden.
Het FVO stemt in met het aanpassen van de zitplaatsen in de raad: mw. Engelen neemt plaats
tussen de heren Adriaens en Gabriëls en de raadsleden links daarvan schuiven allen een plaats
op.
6.

Overleg met leden rekenkamer t.b.v. evaluatiegesprek met voorzitter
rekenkamer.
Dit agendapunt wordt in beslotenheid besproken. Hiervan is een afzonderlijk verslag
opgemaakt.
7.
Jaarverslag 2012 griffie.
Het FVO spreekt zijn complimenten uit voor de in 2012 verrichte werkzaamheden. Het
jaarverslag zal worden betrokken bij de bespreking van het jaarplan 2013 van de griffie.
8.
Raadsexcursie 2013: datum en bestemming.
Als datum wordt vastgelegd 7 juni 2013. Als bestemming wordt gekozen voor een bezoek aan
de helikopterbasis van het ministerie van Defensie in Gilze Rijen en de KMA in Breda, indien
mogelijk gecombineerd met een bezoek aan Bree en Kinrooi.
9.
Rondvraag en sluiting.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.
(*) Het scholingsbudget voor de raad bedraagt jaarlijks € 2.060,-. Op grond van de
rechtspositieverordening voor de raadsleden worden scholingsverzoeken voor instemming
aan het FVO voorgelegd. Enige jaren geleden is in het presidium afgesproken het budget
te verdelen over de 6 fracties, die voor hun deel van dit budget scholing voor hun
raadsleden kunnen voorstellen.

