Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg
d.d. 14 maart 2013
Aanwezig:

Afwezig:

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

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

•
•
•
•

Mededelingen.
De burgemeester meldt dat hij voorzitter is geworden van awardnederland.nl.
De invulling van Koningsdag is dit jaar als volgt: 26 april uitreiking lintjes, 28 april
oranjeconcert met aansluitend receptie in het Munttheater, 30 april geen festiviteiten.
De raadsexcursie kan niet worden ingevuld met een bezoek aan de helikopterbasis van
het ministerie van Defensie in Gilze Rijen en de KMA in Breda. Als alternatieve invulling
wordt gekozen voor Kinrooi, Bree en Maaseik.
Op 4 april a.s. zal een extra raadsvergadering plaatsvinden inzake het advies van de
landsadvocaat over de vraag of er door het aangaan van de huurovereenkomst met
Lindeboom B.V. (Poort van Limburg) sprake is van staatssteun of oneerlijke
concurrentie. Op 27 maart a.s. worden de stukken naar de raad gezonden.

3.
Vaststellen verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 7 februari 2013.
Naar aanleiding van een vraag van dhr. Adriaens geeft de burgemeester aan dat hij tijdens de
eerstvolgende vergadering van de commissie AZ zal ingaan op de lokatie voor de
dodenherdenking.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4.
Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus.
D66 betreurt het dat de tweede presentatie over het grondbedrijf vrijwel identiek was aan de
eerste. Het FVO is van mening dat de raadsvergadering op 13 maart jl. goed is verlopen.
Iedereen werd in zijn waarde gelaten. De voorzitter gaf voldoende ruimte voor inbreng en
debat, maar bewaakte daarbij toch de regels en afspraken.
5.
Bespreken lekken vertrouwelijk rapport accountant.
Er is door de accountant een boardletter aan de raad gezonden met daarop de aanduiding
‘vertrouwelijk’. De griffier heeft dit rapport in het geheime kastje ter inzage gelegd. Er heeft
een extra vergadering van de commissie AZ over plaatsgevonden. Op 15 februari jl. bleek het
rapport in handen van de pers te zijn. Derden kunnen geen geheimhouding aan gemeentelijke
bestuursorganen opleggen, dus het rapport was niet geheim, maar de gemaakte afspraken over
hoe om te gaan met vertrouwelijke/geheime informatie zijn wel geschonden. De VVD heeft de
burgemeester een brief hierover geschreven. In de commissie AZ sloten alle fracties zich
daarbij aan. Afgesproken wordt dat de griffier een nieuw slot in het geheime kastje laat zetten
en de uitgifte van de sleutels regelt. Alleen de raadsleden, collegeleden, secretaris, griffier en
coördinator bestuurlijke informatie krijgen een sleutel. De burgemeester doet geen aangifte van
het voorval, omdat er geen geheimhouding is geschonden. De fractievoorzitters zullen deze

kwestie in hun fracties bespreken en er op aandringen dat raadsleden zich aan de afspraken
houden. Als het nog een keer gebeurt zal de burgemeester wel aangifte doen.
6.
Bespreken jaarverslag 2012 en jaarplan 2013 griffie.
De griffier licht de specifiek voor 2013 geplande werkzaamheden toe.
7.
Bijdrage aan Alpe d’Huzes?
Er zal geen gezamenlijke bijdrage vanuit de gemeente worden gedaan. De raads- en
collegeleden kunnen desgewenst zelf bijdragen.
8.
Raadsvoorstel wijzigen n.a.v. commissiebehandeling?
Als er bij de commissiebehandeling kleine tekstuele wijzigingen noodzakelijk blijken, kunnen
deze worden aangebracht. In geval van twijfel overlegt de commissiegriffier met de
portefeuillehouder. De portefeuillehouder kan het raadsvoorstel desgewenst opnieuw in het
college brengen. Wijzigingen van inhoudelijke en politieke aard kunnen alleen tijdens de
raadsvergadering bij amendement worden aangebracht.
9.
Rondvraag en sluiting.
De heer Peters vraagt naar de vergaderdata van de commissie RO. Op 28 maart wordt het
rapport van de rekenkamer besproken. De overige agendapunten worden op 3 april
behandeld. De info-RO die dan gepland stond, schuift op.
De heer Peters vraagt of de managementletter kan worden besproken. Deze is via de
TILS-lijst geagendeerd voor de commissie AZ van 25 maart a.s.
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

