Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg
d.d. 20 februari 2014
Aanwezig:

Afwezig:

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

1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom bij dit laatste
fractievoorzittersoverleg in deze samenstelling. Er zijn geen mededelingen.
2.
Vaststellen verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 18 december 2013.
N.a.v. pagina 2 wordt geconstateerd dat het FVO dat op 26 maart bijeen komt zal bestaan uit
de na de verkiezingen beoogde fractievoorzitters. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus.
Mw. Kadra licht de achtergronden van de schorsing tijdens de raadsvergadering van 12 februari
toe en is van mening dat de toon van de raad bij de behandeling van het raadsvoorstel inzake
het bestemmingsplan Kloosterstraat onnodig provocerend was. Ook de andere fractievoorzitters
vonden de sfeer onprettig, dit werd mede veroorzaakt doordat bezoekers zo kort achter de
raadsleden zitten dat deze de commentaren op de tribune kunnen horen. Dhr. Kusters vindt dat
de voorzitter geen reacties van toeschouwers moet tolereren. De voorzitter zegt toe dat er in
de raadzaal en de commissiekamers van het nieuwe stadhuis een grotere afstand tussen
raadsleden en toeschouwers zal worden gehanteerd, desnoods met een koord-afzetting
ertussen. De voorzitter wil voortaan toch echt om 22.30 uur schorsen. Door langer door te
vergaderen worden zowel de deelnemers als de te behandelen onderwerpen tekort gedaan. De
donderdagavond na de raadsvergadering moet vrijgehouden worden voor een eventuele
uitloop.
4.

Besluit college d.d. 18 februari 2014 inzake laten plaatsvinden
raadsvergaderingen 25 en 27 maart a.s. in het nieuwe stadhuis.
Het college adviseert beide vergaderingen in het huidige (oude) stadhuis te laten plaatsvinden.
De raadsleden die afscheid nemen worden uitgenodigd om als gast van de raad de
raadsvergadering van 28 mei a.s. bij te wonen in het nieuwe stadhuis. Het FVO stemt hiermee
in. Afgesproken wordt de raadsvergadering op 25 maart te laten plaatsvinden van 17.00 uur tot
18.30 uur. Vervolgens wordt er gezamenlijk gegeten tot 19.30 uur (chinees buffet) en vanaf
19.30 uur worden de gasten ontvangen die het afscheid van de raadsleden willen bijwonen. De
vergadering wordt om 20.00 uur hervat. De griffier zal met de fotograaf het tijdstip afspreken
waarop de foto van de oude raad wordt gemaakt.
De raadsleden die in aanmerking komen voor een Koninklijke Onderscheiding en niet
herkiesbaar zijn zullen deze op 25 maart ontvangen. De raadsleden die wel verkiesbaar zijn,
maar desondanks niet terugkeren en voor een onderscheiding in aanmerking komen ontvangen
deze bij de Algemene Gelegenheid op 25 april a.s.
5.

Stand van zaken verkiezingsactiviteiten.

De griffier licht toe dat vanuit de gemeente de teksten voor de redactionele pagina’s van de
verkiezingskrant zijn aangeleverd en nu de drukproeven voorliggen. Verder wordt de website
steeds bijgewerkt met verkiezingsinformatie. Op de vraag van de griffier of de
verkiezingsdebatten goed verlopen noemt mw. Stokbroeks een aantal aspecten die wat
tegengevallen zijn. De politieke partijen zullen deze bespreken met de organisatoren.
6.

Concept-raadsvoorstel aanpassen RvO i.v.m. invoeren integriteitstoets
wethouders.
De voorzitter licht het voorstel toe. Dhr. Van de Loo vreest dat partijen die buiten de coalitie
vallen misbruik kunnen maken van de risico-analyse. Mw. Stokbroeks geeft aan dat D66 tegen
het invoeren van een risico-analyse is. Iemand waarbij een integriteitsrisico wordt
geconstateerd kan desondanks toch een goede wethouder zijn. Bovendien gaat het externe
bureau bepalen wat een onaanvaardbaar risico is. Mw. Kadra vraagt met welke insteek een
VOG voor kandidaat-wethouders wordt aangevraagd. Het verlenen van een VOG is afhankelijk
van de soort functie die men ambieert. De griffier antwoordt dat wethouders-kandidaten deze
zelf moeten aanvragen en daarbij zullen aangeven dat de VOG bedoeld is voor de benoeming
als wethouder. Er zal niet tevens een uittreksel uit het BKR worden geëist van kandidaten.
7.
Stand van zaken voorstel vergaderstructuur nieuwe raad.
De griffier is een discussienotitie aan het opstellen met daarin een overzicht van mogelijke
vergadermodellen: met en zonder commissies, vaste vergaderdag of niet, cyclus van 2, 4, 5 of
6 weken, debat in voorbereidende bijeenkomst(-en) en in de raad alleen nog stemverklaringen
en besluitvorming, etc. De mogelijkheden zullen op 26 maart of 3 april met het beoogd FVO
worden besproken en vervolgens wordt de dan gekozen voorkeursvariant verder uitgewerkt.
8.
Jaarverslag 2013 griffie.
Het FVO spreekt zijn complimenten uit voor de werkzaamheden die de griffie in 2013 heeft
uitgevoerd.
9.
Jaarplan 2014 griffie.
D66 vraagt zich af of het uitvallen van een vergadercyclus voldoende uren oplevert voor de
griffie om alle werkzaamheden rondom de verkiezingen uit te kunnen voeren. Het FVO stemt in
met het jaarplan.
10.
Rondvraag en sluiting.
Mw. Kadra en dhr. Kusters stellen de afwezigheid van de burgemeester bij de bijeenkomst
van de stichting Scarabee in de KMS van vandaag aan de orde. De voorzitter licht zijn
afweging in dezen toe.
Mw. Stokbroeks merkt op dat in een collegebesluit dat ter kennis van de raad is gebracht
wordt gesproken over het opstellen van een raadsprogramma na de verkiezingen. De raad
bepaalt zelf of er een raadsprogramma komt of niet.
De leden Adriaens, Peters, Egging en Van de Loo bedanken de overige leden voor de
goede samenwerking in de afgelopen jaren. Het FVO bedankt hen eveneens.
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

