Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg
d.d. 13 november 2013
Aanwezig:

Afwezig:

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

1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2.
Vaststellen verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 26 september 2013.
Desgevraagd antwoordt de voorzitter dat de evaluatie van de reis naar China binnenkort naar
de raadsleden wordt gestuurd. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus.
De fractievoorzitters zijn tevreden met de procedure van de begrotingsbehandeling. De griffie
had op 6 november moeite met het op tijd verwerken van de enorme hoeveelheid wijzigingen
in de concept-moties en -amendementen. Het voorzitterschap was prima, strak, maar met
humor.
De agenda’s voor de raadscommissies van de volgende cyclus zijn omvangrijk. Een aantal
voorstellen is bij de commissie EZ geagendeerd, terwijl er ook raakvlakken zijn met andere
commissies. De fractievoorzitters worden opgeroepen om er in hun fracties op aan te dringen
dat leden van andere commissies de commissie EZ bijwonen.
4.
Concept-vergaderschema 2014.
De griffier stelt met het oog op een gedegen behandeling van de begroting 2015 een wijziging
ten opzichte van het rondgezonden concept-vergaderschema voor: begrotingsbehandeling op
12 november 2014 en reguliere raadsvergadering op 19 november 2014. Met het
vergaderschema en de voorgestelde wijziging wordt ingestemd.
Noot: op 19-11-2014 wordt de VLG-dag in Weert gehouden. In het FVO van februari zal worden besproken
wanneer de raadsvergadering, die nu gepland staat op 19-11-2014, het beste kan plaatsvinden.

5.
Draaiboek verkiezingen.
De fractievoorzitters stemmen hiermee in.
6.
Concept-raadsvoorstel verkiezingskrant en verkiezingsdebat.
Vanwege de vernieuwende opzet en de kosten geeft het FVO de voorkeur aan het aanbod van
Weert FM-Weertdegekste. Het FVO brengt het initiatiefvoorstel met daarin de financiële
verdeelsleutel in procedure voor de commissie AZ van november en de raad van december.
7.
Ingeven initiatiefvoorstellen door FVO.
Het ingeven van initiatiefvoorstellen door het FVO kan voor een fractievoorzitter tot problemen
leiden als zijn fractie het er inhoudelijk niet mee eens is. Dat is niet de bedoeling. De voorzitter
stelt voor om tot aan de verkiezingen dit mogelijke knelpunt pragmatisch op te lossen door
eventuele minderheidsstandpunten in het initiatiefvoorstel te vermelden. Na de verkiezingen

wordt het ingeven van initiatiefvoorstellen rondom specifieke raadsaangelegenheden nader
bezien.
8.
Rondvraag en sluiting.
De voorzitter deelt mede dat er een tweede brief is ontvangen van de heer Van Rheenen
met daarin verzoeken om informatie ingevolge de WOB. Aanleiding blijkt het stilleggen
van illegale bouwwerkzaamheden aan de Roermondseweg. Het is niet uitgesloten dat
raadsleden ook privé worden benaderd.
Op de vraag van de heer Egging over regulering van het wietbeleid antwoordt de
voorzitter dat dit in de commissie AZ aan de orde komt.
Mevrouw Kadra vraagt naar de stand van zaken KMS. De voorzitter licht deze toe. Zo zal
er op 12 december a.s. een hoorzitting plaatsvinden.
De heer Adriaens geeft aan dat de heer Meeuwissen de raad zal uitnodigen voor een
rondleiding door de normaal gesproken niet toegankelijke delen van de Martinuskerk.
Tevens biedt hij zijn excuses aan mw. Kadra aan voor zijn opmerking over ‘andere
culturen’ bij de behandeling van de motie over de voortuinen in Moesel bij de begroting
2014.
De voorzitter vermeldt het programma voor het ambtsbezoek van de Commissaris van de
Koning aan de gemeente Weert op 11 december 2013. De griffier zal contact opnemen
met mw. Stokbroeks omdat zij zich nog niet heeft aangemeld. De heer meulen zal de heer
Stals vragen of hij aanwezig kan zijn.
De heer Gabriëls (Weert Lokaal) heeft toegezegd de borrel na de laatste raadsvergadering
van dit jaar te zullen organiseren, op een externe lokatie.
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

