Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg
d.d. 13 mei 2014
Aanwezig:

Afwezig:

Burgemeester Heijmans (voorzitter)
De heren Kusters (Weert Lokaal), Goubet (SP), Stals (CDA) en Sijben
(CDA, waarnemend raadsvoorzitter), alsmede de dames Van Eijk (VVD),
Kadra (PvdA) en Stokbroeks (D66)
Mevrouw Wolfs (griffier)
De heer Knaapen (secretaris)
De heer Van Buuren (VVD)

1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom bij dit historische FVO
(fractievoorzitters nieuwe raad). Hij licht toe dat de opening op 15 mei wordt gevierd met
een personeelsfeest, op 27 juni de officiële opening plaatsvindt en op 28 en 29 open
dagen worden gehouden.
2.
Vaststellen verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 3 april 2014.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Plaatsbepaling raadzaal.
Tot en met de derde raadsvergadering van de nieuwe raad wordt gewerkt met de volgorde (van
rechts naar links): Weert Lokaal-VVD-SP-CDA-PvdA-D66. Daarna wordt geëvalueerd. De
volgorde per fractie wordt bepaald als de taakvelden van de commissies bekend zijn.
4.
Modellen vergaderstructuur.
Weert Lokaal: Is voor handhaving van de huidige structuur of het hanteren van een
maandcyclus, waarin op de laatste woensdag van de maand de raadsvergadering plaatsvindt.
De fractie wil met raadscommissies blijven werken, die niet parallel vergaderen. De fractie staat
neutraal tegenover het toestaan van commissieleden-niet-raadsleden.
CDA: Wil de huidige structuur met raadscommissies en een 6-wekencyclus handhaven. Geen
parallelle vergaderingen. Geen voorkeur voor het laten bepalen van de agenda’s door de
agendacommissie of door het FVO. Commissieleden-niet-raadsleden toestaan is bespreekbaar.
VVD: Is voorstander van een 4-wekencyclus met raadscommissies in de variant A of B, dus met
parallelle vergaderingen. De fractie staat neutraal tegenover het toestaan van commissieledenniet-raadsleden.
SP: Is voor variant B met 3 parallelle raadscommissies, geen bezwaar tegen commissieledenniet-raadsleden, al hoeft dit voor de SP niet.
PvdA: Is voor handhaving van de huidige vergaderstructuur of van het hanteren van een
maandcyclus zoals Weert Lokaal voorstelt. De PvdA wil delegatie en mandaat niet uitbreiden,
geen prioritering in A-, B- en C-stukken toepassen, spreekrecht ook in commissies en raad
blijven toestaan en heeft geen bezwaar tegen commissieleden-niet-raadsleden.
D66: Dringt aan op het toestaan van commissieleden-niet-raadsleden. De fractie wil graag
minder vergaderen en dat lukt niet in een 4-wekencyclus. Spreekrecht moet ook in commissies
en raad mogelijk zijn. Art. 40 RvO-brieven moeten niet alleen in informatiebijeenkomsten
worden besproken. D66 wil de huidige vergadersystematiek blijven gebruiken. Elke week op
woensdag vergaderen leidt tot problemen bij een deel van de fractie.
Afgesproken wordt dat de griffier het model verder uitwerkt voor de volgende bijeenkomst en
er in de fracties er nog eens over wordt gesproken.

Als uitgangspunten voor het toestaan van commissieleden-niet-raadsleden worden genoemd:
vaste mensen, die benoemd worden als commissielid, ze moeten op de kandidatenlijst hebben
gestaan en in Weert wonen. Zij krijgen geen toegang tot niet-openbare stukken. Elke fractie
krijgt de mogelijkheid per commissie één commissielid-niet-raadslid te laten benoemen. De
griffier zal de daarmee gepaard gaande kosten meenemen in de uitwerking. Het spreekrecht in
commissies en raad blijft gehandhaafd. Er wordt voor gezorgd dat er in de toekomst minder
TILS-stukken zijn. De raad kan ook (en vaak ook beter) op andere wijzen worden
geïnformeerd.
5.
Gebruik camera’s raadzaal.
De griffie zal een raadsvoorstel voorbereiden voor de raad van 9 juli a.s. voor het met beeld
uitzenden van de raadsvergaderingen.
6.
Werkbezoek nieuwe raad 6 juni 2014.
Het FVO stemt in met het volgende programma:
 verzamelen bij Crossmoor;
 09.00 uur bezoek aan de helikopterbasis van het ministerie van Defensie in Gilze Rijen;
 14.00 uur bezoek gemeente Baarle-Nassau;
 18.00 uur diner bij Crossmoor.
7.
Verplaatsen FVO 10 juli 2014.
Op 10 juli wordt het jeugdelftal van Ajax door de gemeente ontvangen. Het FVO komt op 9 juli
vóór de raadsvergadering bijeen, vanaf 18.00 uur (met broodjes).
8.
Rondvraag en sluiting.
N.a.v. een verzoek van de heer Sijben zal het ambtelijke informatiedocument dat aan de
onderhandelaars beschikbaar is gesteld met de vrijdagpost naar alle raadsleden worden
gezonden. De heer Sijben vraagt aandacht voor de gemeentelijke emailadressen van de
raadsleden die nog niet functioneren, waardoor zij informatie mis lopen.
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.
Volgende vergadering: 27 mei om 19.30 uur.

