Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg
d.d. 26 september 2013
Aanwezig:

Afwezig:

Burgemeester Heijmans (voorzitter)
De heren Kusters (Weert Lokaal), Egging (fractie Egging), Goubet (SP),
Peters (VVD), Meulen (CDA), alsmede mevrouw Kadra (PvdA)
Mevrouw Wolfs (griffier)
De heer Knaapen (secretaris)
De heer Adriaens (plv. raadsvoorzitter, Weert Lokaal) en mevrouw
Stokbroeks (D66)

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

De burgemeester legt het verzoek van wethouder Van Eersel voor om de
commissie RO in beslotenheid te informeren over een aangelegenheid (betreft een
collegebevoegdheid). Afgesproken wordt dit na de vergadering van de commissie
RO op 10 oktober a.s. te doen.

De burgemeester zal op 2 oktober a.s. deelnemen aan een rondetafelgesprek met
de Vaste Commissie uit de Tweede Kamer over de bezuinigingen op het
rijksvastgoed. Hij zal daar andermaal wijzen op het belang van de KMS.

De reis naar China is ingekort. De burgemeester zal de raad na afloop informeren
over het programma.

De burgemeesters krijgen per 1 januari 2014 een nieuwe wettelijke taak:
bevordering van de bestuurlijke integriteit. Vanuit de provincie wordt gewerkt aan
een integriteitstoets voor kandidaat-wethouders en een onderdeel integriteit voor
het introductieprogramma voor nieuwe raadsleden.

De griffier deelt mede dat de griffie cadeaubonnen van kasteel Wurfeld retour
heeft gestuurd, omdat deze het o.g.v. het ambtelijke integriteitsbeleid toegestane
bedrag overschreden.
2.
Vaststellen verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 27 juni 2013.
Geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.






Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus.
Er ontstond enige verwarring rondom de besluitvorming over de zgn. wensen en
bedenkingen. Het is beter deze op papier te zetten en vooraf rond te sturen. De
procedure rondom de wensen en bedenkingen zal voor een volgende keer nog eens
worden verduidelijkt door de griffier.
Dhr. Egging merkt op dat de agenda van de commissie RO weer lang was.
Dhr. Kusters geeft aan dat in de agendacommissie de onwenselijkheid is uitgesproken
over het door derden laten houden van presentaties in informatiebijeenkomsten van de
commissie/raad of commissievergaderingen. Dit punt zal worden betrokken bij de
vergadersystematiek na de verkiezingen.

4.
Draaiboek behandeling begroting 2014.
Moties en amendementen kunnen vanaf 10 oktober tot uiterlijk 5 november worden ingediend.
Hoe eerder deze worden ingediend, hoe beter de voorbereiding van de beantwoording is en hoe
groter de publicitaire kracht. Als een fractie een reactie op de inhoud van zijn beschouwingen
verwacht van het college dienen deze uiterlijk 4 november om 16.00 uur te zijn ingediend bij

de griffie. Op later aangeleverde beschouwingen reageert het college niet. Op vragen in
beschouwingen evenmin, deze dienen in een eerdere fase te worden gesteld.
5.
Concept-vergaderschema 2014.
De raadsvergaderingen van maart 2014 worden nog in het huidige stadhuis gehouden.
Waarschijnlijk vindt in april de verhuizing naar het nieuwe stadhuis plaats. Om die reden wordt
besloten de raadscyclus van april te laten vervallen. In mei vindt eventueel een extra
raadsvergadering plaats om de wethouders te benoemen, het coalitieprogramma te bespreken
en een aantal huishoudelijke zaken rondom de raad te regelen.
Daarnaast wordt afgesproken dat de griffier nagaat of de oktobercyclus iets naar voren kan en
de decembercyclus naar achteren, zodat er in november een extra cyclus kan worden
ingebouwd. De ervaring leert dat er voor de decembervergadering erg veel agendapunten zijn.
De burgemeester verzoekt rekening te houden met de evenementen in het kader van 600 jaar
Weert. Het aangepaste vergaderschema komt de volgende keer terug in het FVO.
6.
Draaiboek verkiezingen.
Het FVO vindt het een goed voorstel om het (in-)formatieproces op 27 maart in de openbare
raadsvergadering te bespreken. Er kan dan worden teruggeblikt op de verkiezingsuitslag en
besproken hoe het verdere proces wordt vormgegeven. De kalender met de voor de
verkiezingen relevante data wordt, zodra ontvangen van het ministerie, naar de partijen
gezonden. Het is niet wenselijk dat tijdens de uitslagenavond al namen worden genoemd van
raadsleden, want het is mogelijk dat kandidaten op voorkeursstemmen in de raad komen.
Omdat de uitslagen pas laat op de avond worden verwacht dient de uitslagenavond niet te
vroeg te beginnen. Het draaiboek wordt voor het volgende FVO opnieuw geagendeerd.
7.
Memo verkiezingskrant.
Het FVO stemt in met het laten uitbrengen van een verkiezingskrant door de lokale
ondernemers WTV en Herman Litjens.
7a.
Verkiezingsdebat.
De griffier licht toe dat er drie mogelijkheden zijn:

WTV;

Weert FM in samenwerking met Weertdegekste;

gemeente organiseert zelf debat.
In het volgende FVO wordt dit besproken aan de hand van een memo van de griffier.
8.
Rondvraag en sluiting.
Mw. Kadra stelt de snelheid van het uitbrengen van persberichten door de gemeente aan
de orde. Nog voordat de raad een onderwerp heeft behandeld brengt het college een
persbericht uit met een stelligheid alsof er reeds een besluit is genomen. Als voorbeeld
wordt het persbericht inzake de tijdelijke invulling van Beekstraatkwartier genoemd. De
secretaris zal hiernaar kijken.
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

