Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg
d.d. 27 juni 2013
Aanwezig:

Afwezig:

De heer Heijmans (burgemeester, voorzitter)
De heren Egging (Egging), Goubet (SP), Peters (VVD), Stals (CDA),
alsmede mevrouw Jacobs (WL) en mevrouw Kadra (PvdA) (leden)
Mevrouw Wolfs (griffier) en de heer Otten (plv. griffier)
De heer Knaapen (secretaris)
De heren Adriaens (plaatsvervangend raadsvoorzitter, WL) en Kusters
(WL), mevrouw Stokbroeks (D66)

1.
Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2.
Mededelingen.
De burgemeester is deze week op de school geweest waar een buisje kwik kapot was
gegaan. De onderwijzer heeft adequaat gehandeld. De verontreiniging zal door een
gespecialiseerd bedrijf worden opgeruimd.
3.
Vaststellen verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 10 juni 2013.

Met betrekking tot punt 4 (evaluatie laatste commissie- en raadscyclus) worden de zinnen
“De coalitie wilde …” en “Ook werd er aangegeven…” weggelaten uit het verslag. De
motivatie hiervoor is dat politiek geladen zaken niet in het verslag thuishoren. Procedurele
zaken daarentegen worden wel in het verslag opgenomen.

De heer van Brussel in plaats van de heer Peters voert het functioneringsgesprek met de
griffier.

Voortaan wordt zolang het verslag nog niet is vastgesteld hierop concept vermeld. Het
verslag wordt pas na vaststelling op de website gezet.
4.









Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus.
De context van moties en amendementen is soms niet duidelijk, vooral wanneer
een motie of amendement nog niet bekend is. De burgemeester geeft aan dat het
als eerste indienen van moties en amendementen de vergadering kan bespoedigen
en dat dit als wijze van experiment al enige tijd wordt uitgeprobeerd. Afgesproken
wordt dat voortaan het raadslid zelf bepaalt of hij/zij de motie of het amendement
als eerste indient. Wel moet de beschouwing over het voorstel tegelijkertijd met
het indienen van motie en amendement plaatsvinden.
Het terugkomen op donderdag was gezien het late tijdstip woensdag niet te
voorkomen. De vergadering duurde donderdag weliswaar niet erg lang meer, maar
de aard van het agendapunt was van dien aard dat dit niet meer op woensdag
behandeld kon worden.
Naar aanleiding van de opmerking van de heer Stals dat hij het vreemd vond dat
de burgemeester een schorsing voorstelde geeft de burgemeester aan dat hij
dacht dat er behoefte was aan een schorsing. Overigens mag ook de burgemeester
om een schorsing vragen.
Agendapunt 36 (verordening op de vertrouwenscommissie) is afgevoerd omdat er
al enkele amendementen waren ingediend. De verordening wordt nogmaals
bekeken en zal worden vastgesteld door de nieuwe raad.
Voor het overige was de mening van de aanwezigen dat de vergadering goed
verliep.

5.
Bespreken initiatiefvoorstel woonplaatsontheffing burgemeester.
Het Fractievoorzittersoverleg stemt in met het in procedure brengen van het voorstel.
6.
Bespreken strategische notitie Rekenkamer Weert en voorstel driehoek.
De rekenkamer geeft in de strategische notitie aan dat ze haar functioneren wijzigt. Ze gaat
meer doen wat tot een hogere kwaliteit leidt. De rekenkamer heeft richting griffier aangegeven
dat ze niet kan instemmen met de verhoging van de vergoeding zoals door het
Fractievoorzittersoverleg voorgesteld. De vergoeding in Weert is al laag ten opzichte van
andere gemeenten. De driehoek is overtuigd door de strategische notitie en de open en faire
manier van spreken door de rekenkamer en stelt voor de rekenkamer op proef gedurende één
jaar met twee personen te laten functioneren waarbij de volledige vergoeding van het derde lid
over de twee leden wordt verdeeld. Na het proefjaar wordt bekeken of de nieuwe aanpak wordt
voortgezet. Zo ja dan wordt ook de verordening aangepast. Het Fractievoorzittersoverleg kan
hiermee instemmen. De rekenkamer kan aan de huidige verhoging van de vergoeding geen
rechten ontlenen. Het geven van de doorslaggevende stem (bij het staken van de stemmen) is
aan de rekenkamer zelf. Uitgezocht wordt hoe de financiële vergoeding buiten de verordening
om geregeld kan worden en dan de verhoging te laten ingaan.
7.
Rondvraag en sluiting.
De vraag van de heer Egging over het onttrekken van geld aan het veiligheidsdistrict
Weert vanuit Venlo voor personele zaken dient gesteld te worden in de commissie AZ.
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

