Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg
d.d. 10 juni 2013
Aanwezig:

Afwezig:

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

1.
Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2.
Mededelingen.
Van 1 tot 10 oktober dit jaar zal wederom een reis naar China plaatsvinden. De Kamer
van Koophandel Zuid-Holland nodigt de burgemeester uit voor een expo. Hier wordt een
bezoek aan o.a. Yuhang gekoppeld met ondernemers.
3.
Vaststellen verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 18 april 2013.
De raadsleden Peters, Stals en C. Jacobs zullen het functioneringsgesprek met de griffier
voeren. N.a.v. punt 6 merkt mw. Kadra op dat het college bij de behandeling van de
voorjaarsnota geen vragen van fracties heeft beantwoord, ondanks dat daaraan behoefte
bestond.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4.
Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus.
De fracties CDA, VVD en PvdA betreuren het dat het college niet reageerde op de algemene
beschouwingen. Weert Lokaal vindt het jammer dat de algemene beschouwingen voorgelezen
werden. De PvdA voelde zich niet serieus genomen door het college bij de algemene
beschouwingen, de moties en amendementen. De coalitie wilde instemmen met de moties en
amendementen, het college ontraadde ze echter. Ook werd er aangegeven dat er sprake was
van bestaand beleid, waardoor moties niet nodig zouden zijn.
Afgesproken wordt dat vóór de begrotingsbehandeling duidelijke afspraken worden gemaakt
over de wijze van behandeling.
5.
Bespreken jaarverslag Rekenkamer 2012.
Het FVO neemt kennis van het jaarverslag.
Noot: het bedrag dat onderaan op pagina 2 bij het * staat vermeld maakt onderdeel uit van het
totaalbudget van € 31.697,- (dit n.a.v. een vraag van mw. Kadra hierover).

Tevens wordt gesproken over het initiatief tot regionale samenwerking van
rekenkamers/rekenkamercommissies. Het FVO vindt dat de nieuwe raad daarover dient te
beslissen.
6.
Bespreken ontslag voorzitter Rekenkamer en vervolgprocedure.
Het FVO heeft kennis genomen van de brief van de voorzitter van de rekenkamer waarmee hij
ontslag neemt en stemt in met het in procedure brengen van een raadsbesluit voor de
raadsvergadering van 26 juni a.s. waarmee dit ontslag wordt verleend.

Het FVO heeft kennisgenomen van het voorstel van de rekenkamer om het aantal leden terug
te brengen van drie naar twee en is bereid om dit bij wijze van experiment voor een jaar toe te
staan. De verordening wordt vooralsnog niet op dit punt aangepast. Als uit de evaluatie na een
jaar blijkt dat de rekenkamer voortaan uit twee leden kan bestaan, wordt de raad voorgesteld
de verordening hier wel op aan te passen. Het FVO kan eveneens instemmen met het verhogen
van de vergoeding van de twee leden, maar niet met het bedrag dat wordt voorgesteld. Wordt
weer overgegaan op een rekenkamer bestaande uit drie personen, dan wordt de vergoeding
weer verlaagd naar het huidige niveau. Het wijzigen van de vergoeding behoeft wel een
wijziging van de verordening. Hiertoe zal een raadsvoorstel worden voorbereid.
De rekenkamer stelt een vervolgonderzoek inzake Punt Welzijn voor, omdat het rapport al
geruime tijd geleden is opgeleverd en een aantal zaken uit dit rapport waarschijnlijk al tot
aanpassingen in organisatie en werkwijze heeft geleid. Het FVO is er echter voorstander van
dat de rekenkamer het eindrapport als definitieve versie aan de raad aanbiedt. Op basis van
het rapport bezien gemeente en rekenkamer dan gezamenlijk de stand van zaken en de
noodzaak tot een vervolgonderzoek. Het FVO is ook van mening dat een nieuw onderzoek pas
na afronding van het onderzoek naar Punt Welzijn aan de orde is. Zoals gebruikelijk kan de
rekenkamer de raad bij de begroting vragen onderzoeksonderwerpen aan te dragen.
Afgesproken wordt dat secretaris en griffier een overleg met de rekenkamer hebben om te
spreken over het rapport Punt Welzijn, de omvang van de rekenkamer en de vergoeding.
7.

Bespreken ingeven initiatiefvoorstel woonplaatsontheffing burgemeester voor
raad van 25-09-2013.
Het FVO stemt ermee in, dat de griffier voor het FVO van 27 juni a.s. een initiatiefvoorstel
voorbereidt.

8.
Bespreken ingeven initiatiefvoorstel commissiezetels.
De fracties CDA en VVD zullen niet van zitplaats wisselen in de raadzaal, ondanks dat het CDA
nu de grootste fractie is in de raad.
De griffier heeft een tabel gemaakt inzake de commissiebemensing. Als er nieuwe fracties
ontstaan kunnen er knelpunten optreden in het maximale aantal raadsleden per commissie.
Mocht dit zo zijn, dan worden deze in het FVO van 27 juni a.s. besproken en volgen de
commissiebenoemingen in september. Wordt op korte termijn duidelijk dat de heer Van Brussel
niet als eenmansfractie verder gaat, dan wordt een concept-benoemingsvoorstel via email langs
het FVO gestuurd.
9.
Rondvraag en sluiting.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering onder
dankzegging aan de aanwezigen.

