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

Afwezig:

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

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

Het VLG-jaarcongres vindt op 19 november 2014 in Weert plaats.

Het college heeft een portret van de Koning en Koningin gekocht voor de raadzaal
in het nieuwe stadhuis. De kunstenares is Els Maes uit Stramproy.

Het afscheid van de oude raad stond aanvankelijk gepland op 27 maart 2014, op
dezelfde avond als de installatie van de nieuwe raad. Het FVO stemt ermee in dat
het afscheid plaatsvindt op 25 maart 2014, na afronding van de inhoudelijke
dossiers. Op die manier kan er meer aandacht aan worden besteed. Als er voor
die vergadering veel agendapunten zijn, wordt overwogen het afscheid toch op 27
maart te houden.

De provincie Limburg heeft de “Koersnotitie bestuurlijke organisatie” naar alle
Limburgse gemeenten gezonden. De voorzitter licht de strekking hiervan toe. De
provincie gaat in het kader van de drie decentralisaties een toets van de kwaliteit
van het lokaal bestuur uitvoeren. De brief zal worden toegezonden. Op 20 maart
2014 worden de resultaten aan het college gepresenteerd. Het college zal de
nieuwe raad daarna zo spoedig mogelijk informeren.

De officiële opening van het stadhuis vindt hoogstwaarschijnlijk plaats op 27 juni
2014. Op 28 en 29 juni zijn er open dagen. Er zijn werkgroepen bezig met de
voorbereiding van de opening. De griffier beziet de rol van de raad hierbij.

Voor wat betreft de KMS bewandelt de gemeente twee sporen: spoor A is inzetten
op openhouden van de KMS (de burgemeester voert regie); spoor B is het alert
zijn op (particuliere) initiatieven voor een alternatieve invulling van het gebouw
(wethouder Van Eersel voert regie).
2.
Vaststellen verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 13 november 2013.
Geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.








Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus.
Mw. Kadra vond dat er iets in de lucht hing, waardoor bij elk agendapunt raadsleden
met elkaar overhoop lagen.
Het zou beter zijn geweest om toch om 22.30 uur te schorsen.
Het FVO geeft aan dat de raadsvergadering niet is geëscaleerd.
Het taalgebruik in de vergaderingen van de commissies is soms zorgwekkend. In de
fracties dient hierover te worden gesproken en de voorzitters moeten er op letten.
Er wordt gesproken over de omstandigheid dat de PvdA-fractie de zaal verliet.
De procedure rondom het amenderen van het raadsvoorstel over het
rekenkamerrapport wekte verwarring in de raadsvergadering.



Het spreekrecht in commissies is niet bedoeld voor vragen aan de wethouder. Het is
ook niet handig als deze vragen, als de voorzitter hier een opmerking over maakt,
vervolgens via de commissie toch aan de wethouder worden gesteld.

4.
Wijziging concept-vergaderschema 2014.
Vanwege de VLG-dag in Weert wordt de raadsvergadering van 19 november verplaatst naar 20
november 2014. Eventuele uitloop is dan de maandag erna (24 november 2014). Het FVO van
20 november wordt verplaatst naar 27 november.
5.







Rondvraag en sluiting.
Op verzoek van de PvdA wordt het beoogd FVO van 20 maart 2014 verplaatst
naar 26 maart 2014.
Na de verkiezingen zal met het FVO in nieuwe samenstelling worden gesproken
over wijzigingen in de vergadersystematiek. In ieder geval tot het zomerreces zal
de huidige systematiek worden toegepast.
De raad heeft het voorstel over opkomstbevorderende maatregelen rondom de
verkiezingen van de agenda afgehaald. De verkiezingsdebatten worden toch
georganiseerd, alleen de financiering verloopt op een andere manier, waardoor
raadsbesluitvorming niet meer aan de orde is.
Het FVO stemt in met het in procedure brengen voor de commissie AZ van januri
en de raad van februari van een initiatiefvoorstel om een commissie onderzoek
geloofsbrieven in te stellen die de bescheiden van alle raadsleden onderzoekt.
De heer Stals vindt dat de huidige raad zou moeten besluiten over de verordening
inzake de vertrouwenscommissie voor de burgemeester. Dit voorstel is van de
raadsagenda afgehaald, maar zou weer opnieuw in procedure gebracht kunnen
worden door het FVO. De griffier zal nagaan hoe het precies van de agenda is
verwijderd.
Dit is als volgt gebeurd: De voorzitter heeft op 26 juni 2013 bij het vaststellen van de
agenda voorgesteld het agendapunt van de agenda af te halen, omdat er gelet op de
voorliggende amendementen reden is om nog een keer van gedachten te wisselen over het
voorstel. Omdat we vooruit kunnen met de huidige regeling van de vertrouwenscommissie
wordt voorgesteld de concept-verordening mee te laten lopen met alle andere zaken die aan
de nieuwe raad worden voorgelegd. Alle fractievoorzitters stemden hiermee in. Er is dus
afgesproken dat er eerst nog een keer met elkaar over wordt gesproken alvorens het
voorstel wordt ingegeven ter besluitvorming door de nieuwe raad.

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

