CONCEPT
Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg
d.d. 26 maart 2014
Aanwezig:

Afwezig:

Burgemeester Heijmans (voorzitter)
De heren Van Buuren (VVD) en Goubet (SP), mevrouw Kadra (PvdA) en
mevrouw Stokbroeks (D66)
Mevrouw Wolfs (griffier)
De heer Knaapen (secretaris)
De heren Kusters (Weert Lokaal) en Stals (CDA)

1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2.
Vaststellen verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 20 februari 2014.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Plaatsbepaling nieuwe raad op 27 maart 2014.
De fracties nemen van groot naar klein, van rechts naar links vanuit de voorzitter gezien plaats
in de raadzaal. De fractievorzitters zitten in het midden van hun fractie.
4.
Vergaderstructuur.
De voorzitter stelt voor dat de driehoek 3 modellen uitwerkt: de huidige vergadercyclus,
een 6-wekencyclus met wijzigingen en een 4-wekencyclus met een vaste vergaderdag. De
criteria zijn: efficiëntie, transparantie en tijdwinst. De mogelijkheid voor de fracties om
commissieleden-niet-raadsleden en deskundigen naar vergaderingen af te vaardigen
wordt hierbij betrokken. De modellen worden besproken in het FVO of in een daarvoor in
te stellen werkgroep van raadsleden. Het FVO van 5 juni a.s. zal dan een initiatiefvoorstel
over de vergaderstructuur aan de raad van 9 juli voorleggen. De vergaderstructuur
waartoe de raad besluit zal na het zomerreces worden toegepast.
5.
Vergaderingen tot aan het zomerreces.
Voor de periode tot aan het zomerreces wordt afgesproken om niet met de bestaande
raadscommissies te werken, maar de raadsvergadering van 28 mei te laten voorafgaan
door één algemene commissie-avond (12 mei). Hierin worden alle dan voorliggende
voorstellen behandeld. De raadsvergadering van 9 juli wordt voorbereid in twee
commissie-avonden (23 en 25 juni). Deze drie avonden worden voorgezeten door de
burgemeester.
6.
Commissie onderzoek jaarrekening: leden en plaatsvervangende leden.
De aanwezige fracties leveren hun leden en plaatsvervangende leden aan.
7.
Eerste en tweede plaatsvervangend raadsvoorzitter.
De fracties beraden zich. Hierop wordt de volgende vergadering teruggekomen.
8.
Werkbezoek nieuwe raad 6 juni 2014.
De griffier zal met de heer Stals contact opnemen of een bezoek aan de helikopterbasis van het
ministerie van Defensie in Gilze Rijen en de KMA in Breda mogelijk is. Dit kan bijvoorbeeld
worden gecombineerd met een bezoek aan de gemeente Steenbergen.

9.
Laptops en printers van vertrekkende raadsleden.
De twee varianten (aanschaffen identieke apparatuur (tablets) door gemeente of beschikbaar
stellen budget door gemeente) worden momenteel uitgewerkt. De fracties beraden zich alvast
over welke variant hun voorkeur heeft.
10.
Rondvraag en sluiting.
Mw. Kadra vraagt of de burgemeester een statement gaat maken tegen de uitspraken van
Geert Wilders. De voorzitter antwoordt er de voorkeur aan te geven op zijn eigen manier
iets te doen en niet de vorm die andere bestuurders kiezen over te nemen.
Mw. Stokbroeks geeft aan dat het bekend worden van de verkiezingsuitslagen op
persoonsniveau erg lang duurde. De voorzitter geeft aan dat de verkiezingen worden
geëvalueerd. Hierop wordt nog teruggekomen.
De secretaris deelt mede dat nagenoeg gereed is een ambtelijke strategische verkenning.
Hierin worden de dossiers beschreven die bij de gemenete actueel zijn, waarbij wordt
aangegeven waar beleidsruimte zit en waar niet. Aan elke fractie worden 3 exemplaren
beschikbaar gesteld voor intern gebruik.
Mw. Kadra vraagt naar de bedoeling van het agendapunt ‘bespreken verkiezingsuitslag’
voor de vergadering van 27 maart a.s. De voorzitter zal Weert Lokaal vragen een korte
reactie te geven. Het is niet noodzakelijk dat de andere fracties ook reageren.
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

