Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg
d.d. 18 april 2013
Aanwezig:

Afwezig:

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

1.
Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2.
Mededelingen.
Vandaag heeft het college een verklaring uitgebracht naar aanleiding van de ontstane situatie
door het vertrek van wethouder Kirkels. Tevens heeft het college afspraken gemaakt over de
waarneming van zijn portefeuille. Er zal een afscheid worden georganiseerd voor de externe
contacten van de heer Kirkels. Op 26 juni a.s. is er na de raadsvergadering gelegenheid voor de
raad om afscheid van hem te nemen. De heer Van Eersel geeft aan dat het traject wordt
ingezet om een opvolger te vinden. Dit dient enerzijds zorgvuldig te gebeuren maar anderzijds
zo spoedig mogelijk te zijn afgerond.
3.
Vaststellen verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 14 maart 2013.
Dhr. Adriaens merkt op dat in de uitnodiging voor de dodenherdenking geen melding wordt
gemaakt van de mogelijkheid van busvervoer voor de veteranen.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4.
Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus.
De SP was niet akkoord met het voortzetten van de raadsvergadering op 15 april. Door de
slechte kwaliteit van het raadsvoorstel inzake GOML was een goed besluit niet mogelijk. De SP
vindt dat de griffie raadsvoorstellen vooraf moet toetsen.
D66 was van mening dat het raadsvoorstel GOML doorgeschoven had moeten worden naar de
volgende cyclus. De fractie vindt dat de raad consequenter voorgezeten moet worden. Aan het
begin van de vergadering wordt er veel toegestaan, naarmate het later wordt steeds minder,
waardoor er geen recht meer kan worden gedaan aan onderwerpen.
De PvdA sluit zich aan bij de opmerkingen over GOML. Het grapje van de voorzitter bij de motie
of het amendement GOML en de opmerking dat hij om 23.00 uur naar huis zou gaan vindt de
PvdA niet gepast. De PvdA had behoefte aan een inhoudelijke reactie van het college op de
motie van wantrouwen en betreurt het dat die ter vergadering niet is gekomen.
De VVD vond het ook niet gepast dat de voorzitter om 23.00 uur de vergadering wilde verlaten.
Het is jammer dat in de raadsvergadering de emoties soms de overhand krijgen en
fatsoensnormen vervagen. De raad moet strakker en minder chaotisch worden voorgezeten,
waarbij de commissiebehandeling niet wordt herhaald.
Ook het CDA vindt dat de raadsvergadering strakker moet worden voorgezeten. Tegenstrijdige
signalen van de voorzitter roepen verwarring op. Het CDA vindt de gang van zaken op 15 april

vreemd. Of wethouder Kirkels had meteen moeten weggaan nadat hij zijn functie had
neergelegd of hij had eerst het debat moeten voeren en dan zijn conclusie moeten trekken.
Doordat hij zijn functie neerlegde en daarna het debat aanging, kreeg hij een podium en verliep
het debat heel anders. De andere fracties zijn het op dit punt niet met het CDA eens. Wel vond
men het tweemaal door de heer Kirkels laten voorlezen van zijn verklaring pijnlijk en onnodig
verwarrend.
Weert Lokaal vindt ook dat de opmerking van de voorzitter om om 23.00 uur naar huis te gaan
niet kan. Ook het toestaan van geklap door degenen die aanwezig waren bij het agendapunt
bestemmingsplan Kloosterstraat was niet goed. Vantevoren dient duidelijk te worden gemaakt
dat dat niet is toegestaan, om escalaties te voorkomen.
De voorzitter merkt op, dat de raad ook naar zichzelf moet kijken. Er worden in het FVO
afspraken gemaakt ten behoeve van een goede vergaderorde, maar het naleven daarvan is niet
alleen een zaak van de voorzitter, maar vooral ook van de raadsleden zelf. Er waren ook
raadsleden die zijn optreden richting de leden van de moskee prima vonden. De toon van zijn
opmerking om om 23.00 uur naar huis te gaan was niet goed. Het ordevoorstel om wethouder
Kirkels aan het begin van de voortzetting van de vergadering een verklaring te laten afleggen is
door de voorzitter aan de raad voorgelegd en de raad heeft dit akkoord bevonden. De agenda is
op 10 april door de raad vastgesteld, waarbij het rekenkamerrapport Poort van Limburg als
laatste werd geagendeerd. Vantevoren was de inschatting al dat de raadsvergadering drie
avonden zou duren. De SP geeft aan dat zij op 11 april niet hadden moeten aandringen op
afronding van de vergadering.
Geconcludeerd wordt dat het een dramatische, heftige vergadercyclus was. Iedereen doet zijn
best en het is goed knelpunten te bespreken. De voorzitter zal de raadsvergadering strakker
voorzitten.
5.
Bespreken verzoek SP inzake het opleggen van geheimhouding.
Teneinde beter te kunnen beoordelen of er kennis moet worden genomen van niet-openbare
stukken verzoekt de SP om de reden voor het opleggen van geheimhouding aan te geven.
Secretaris en griffier geven aan dat het betreffende artikel uit de WOB al in het collegebesluit
wordt vermeld. Bezien wordt of het mogelijk is daarbij tevens de exacte grond aan te duiden.
6.
Bespreken wijze van behandeling voorjaarsnota 2013.
Weert Lokaal zal zich in de algemene beschouwingen focussen op in te dienen moties en
amendementen. De VVD merkt op dat als er een motie wordt ingediend de financiële gevolgen
daarvan niet duidelijk zijn omdat de voorjaarsnota geen financiële gegevens meer bevat. De
griffier geeft aan dat de kwartaalrapportage daarbij betrokken kan worden. De voorzitter merkt
op dat door het indienen van amendementen op de voorjaarsnota het college iets moet
uitvoeren, waarvan de consequenties pas in de begroting duidelijk worden. Het is beter om
moties in te dienen. D66 antwoordt dat een amendement wel goed werkt als er een onderdeel
uit de voorjaarsnota verwijderd wordt. Het college weet dan dat het daarmee niet aan de slag
hoeft. De PvdA verzoekt de collega-fracties om de termijnen voor het indienen van
beschouwingen, moties en amendementen, zoals in het draaiboek staan, ook echt aan te
houden. Tijdens de vergadering nog ingediende stukken kunnen niet goed bestudeerd worden.
Ook wordt het college verzocht tijdens het raadsdebat nog vragen te beantwoorden indien daar
behoefte aan bestaat bij een fractie.
7.
Bespreken draaiboek verkiezingen 2014.
De fracties hebben geen behoefte aan activiteiten vanuit de gemeente om mensen te
interesseren voor het raadswerk. Er wordt ingestemd met het uitbrengen van een
verkiezingskrant door ETT media. Er zal niet worden gewerkt met Kieskompas of Stemwijzer.
Een verkiezingsdebat wordt wenselijk geacht. Bezien wordt of dit in het stadhuis wordt
georganiseerd of, zoals in 2010, door de fracties zelf in de vorm van een debattenreeks in een
café, uitgezonden op de radio. Ook een debat op twitter behoort tot de mogelijkheden. Op 19

maart wordt een verkiezingsavond gehouden in het stadhuis. Op een eventueel
overdrachtsdocument vanuit de raad wordt later teruggekomen.
8.
Bespreken concept-verordening op de vertrouwenscommissie.
De griffier licht toe dat deze verordening voortvloeit uit de nieuwe ministeriële circulaire inzake
benoeming, herbenoeming van en functioneringsgesprekken met de burgemeester. Het
protocol dat de gemeente voor functioneringsgesprekken hanteert is hierdoor verouderd. Er
wordt in voorliggende concept-verordening een commissie ingesteld, bestaande uit
fractievoorzitters, die alledrie de taken vervult. Er kan ook voor worden gekozen de huidige
vertrouwenscommissie in het najaar het functioneringsgesprek te laten voeren en de nieuwe
commissiebemensing na de verkiezingen te laten ingaan. De griffier zal de passage over het
mogen inzien door raadsleden van de namen van alle kandidaten (pagina 9) nog bezien in het
licht van onlangs van het kabinet van de commissaris van de Koningin verkregen informatie.
9.







Rondvraag en sluiting.
Mw. Stokbroeks betreurt het dat het BFO op 23 april gelijktijdig met de commissie
Welzijn plaatsvindt.
Dhr. Adriaens verzoekt dhr. Kusters op 22 april a.s. in de commissie AZ de ambities van
de stichting Scarabee voor de KMS toe te lichten.
Dhr. Goubet geeft aan dat de SP niet altijd in de gelegenheid is het FVO bij te wonen.
De fracties zullen drie namen doorgeven van raadsleden die in juni het
functioneringsgesprek met de griffier zullen voeren.
De secretaris zal de raadsleden die een tag voor het stadhuis hebben waarmee ze niet
alleen in de leeszaal en de fietsenstalling kunnen komen, maar die alle deuren opent,
vragen deze in te leveren.

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

