Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg
d.d. 2 oktober 2014
Aanwezig:

Afwezig:

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

1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de
berichten van verhindering. Voorzitter en griffier doen de volgende mededelingen:
 Het jaarlijkse functioneringsgesprek met de burgemeester dient weer gepland te
worden. Griffier en vertrouwenscommissie prikken een datum voor het
voorbereidende overleg.
 Tijdens de VLG-dag op 19 november a.s. in Weert zijn er 16 excursies. Het is de
bedoeling dat bij elke excursie een wethouder of fractievoorzitter aanwezig is.
Aanmelden kan bij de griffier.
 N.a.v. een toezegging in de commissie BV-IW van 23 september jl. stelt
wethouder Sterk voor om een klankbordgroep in te stellen die indicatoren en
sturingsmogelijkheden bespreekt op het gebied van WMO en jeugd. Elke fractie
wordt verzocht een lid en een plaatsvervangend lid door te geven aan de griffie.
 V.w.b. het uitzenden van de raadsvergaderingen met beeld stelt de griffier het
volgende traject voor: 9 oktober raadsvergadering opnemen met (technische)
regie, op 28 oktober om 19.30 uur de aandachtspunten uit de opgenomen
raadsvergaderingen van 24 september en 9 oktober terugkijken, samen met de
streekomroep, raadsvergadering 29 oktober ‘live’ met beeld uitzenden. Het FVO
stemt hiermee in.
 Het college heeft dhr. F. Piepers van BMC ingehuurd om uitwerking te geven aan
de motie ‘participatief bezuinigen’, die door de raad is aangenomen. Hij wil graag
de fracties bezoeken om te bespreken wat zij verwachten van de uitwerking van
de motie. Vervolgens stelt hij een plan van aanpak op, waarna het politieke
traject gaat lopen. Het is de bedoeling dit traject afgerond te hebben vóór de
voorjaarsnota, zodat de financiële vertaling kan plaatsvinden in de begroting
2016. D66 bespreekt het bezoek van dhr. Piepers aan de fractie nog in de fractie;
de overige aanwezige fracties stemmen ermee in. De griffier zal de SP op de
hoogte stellen.
 In de commissievergadering van 23 september is afgesproken dat de raad wordt
betrokken bij het opstellen van de uitvoeringsregels bij de WMO-verordening. De
novembercyclus wordt niet gehaald, de decembercyclus is te laat. Het FVO stemt
in met het voorstel om een extra vergadering van de commissie BV-IW te houden,
waarin opiniërend wordt gesproken over de beleidsregels. De raad wordt via de
commissie geconsulteerd. Deze vergadering vindt plaats op 10 december,
voorafgaand of na de informatiebijeenkomst. Er wordt niet eerder dan 19.30 uur
begonnen met commissievergadering of informatiebijeenkomst.
 De griffier meldt dat er met ingang van heden drie geheime kastjes zijn, één voor
de raadsleden, één voor de commissieleden-niet-raadsleden van de commissie
BV-IW en één voor de commissieleden-niet-raadsleden van de commissie RO.

2.

Vaststellen verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 3 september 2014.
Het FVO merkt op dat het geen belangrijke voorwaarde voor het FVO m.b.t. de
zitplaatsen in de raadzaal is dat ambtenaren achter de wethouders kunnen zitten. Dit
was een wens van de secretaris. Het FVO was van mening dat burgemeester en
wethouders vóór de videowall moeten zitten, zodat de raadsleden deze goed kunnen
zien.
 Het CDA verzoekt nogmaals niet teveel voorstellen voor de raadsvergadering van 22
december a.s. in procedure te brengen.
 VVD en Weert Lokaal merken n.a.v. de sessie over de alarmcodes op niet te begrijpen
dat er bij de bouw van het stadhuis niet meteen voor een deugdelijk systeem is
gekozen. Nu moet er een bord worden opgehangen waarop mensen die ’s avonds
binnenkomen en het alarm uitzetten aangeven dat ze binnen zijn. Dat is niet van deze
tijd en zal ongetwijfeld tot vals alarm leiden.
 Het initiatiefvoorstel over de vertrouwenscommissie had na behandeling in het FVO van
3 september aangepast kunnen worden, aangezien het FVO unaniem een wijziging
voorstond. Daarmee had het indienen van een amendement voorkomen kunnen
worden.
Het verslag wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.


3.
Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus.
De PvdA is in beginsel positief, maar het is erg wennen. Het kwam vreemd over dat het
raadsvoorstel over de computerapparatuur voor de raads- en commissieleden niet rijp voor
behandeling in de raad werd geacht, terwijl het FVO het in procedure heeft gebracht. Het
voorstel over de Passantenhaven bleek een ander doel te hebben dan waarvoor het door het
college aan de raad werd voorgelegd. Er werden echter ook een aantal besluiten unaniem door
de raad genomen.
D66 merkt op dat de vergaderingen binnen de geraamde tijd klaar waren. Door het niet meer
notuleren van expliciete fractiestandpunten mist D66 bevestigingen van wethouders, die niet
zijn aan te merken als concrete toezeggingen. Afgesproken wordt dat als de fractie dat
aangeeft de griffie het als een toezegging in het verslag opneemt.
De VVD vindt dat er in de nieuwe vergaderstructuur veel meer wordt vergaderd dan voorheen.
Een aantal raadsvoorstellen was slecht van kwaliteit, bijvoorbeeld het voorstel over de
bestuursopdracht voor communicatie. Dit had niet zo aan de commissie voorgelegd mogen
worden.
Ook het CDA ervaart een grotere vergaderbelasting. Dat komt voor een deel door de extra
vergaderingen vanwege de 3 decentralisaties. Het BOB-model werkt goed. De fractie
constateert wel een knelpunt in de nieuwe vergaderstructuur: in informatiebijeenkomsten
kunnen wel informatieve vragen gesteld worden, maar zijn wethouders soms niet aanwezig. De
politieke vragen kunnen fracties nergens meer stellen. Afgesproken wordt te bezien of deze
afdoende in de raad aan de orde kunnen komen. Bij het vaststellen van de agenda kan een
fractie voorstellen om over een onderwerp te spreken. Daarvoor is wel een raadsmeerderheid
nodig.
Op verzoek van het CDA worden de toezeggingen die in de rondvraag worden gedaan beter
genotuleerd.
Geconstateerd wordt dat raadsvoorstellen steeds vaker geen financiële onderbouwing bevatten.
Deze staat veelal in het collegebesluit, maar dat wordt niet meegezonden, alleen ter inzage
gelegd. Nagegaan wordt of er in raadsvoorstellen een financiële paragraaf kan worden
opgenomen.
Tot slot verzoekt het CDA het onderwerp van raadsvoorstellen, niet als voorheen, weer met een
werkwoord te laten beginnen, zodat ook op de agenda’s duidelijk is wat er van de commissie of
de raad wordt verwacht. De secretaris komt hierop terug.
De voorzitter vindt dat de eerste cyclus in de nieuwe structuur goed is verlopen, inclusief de
raadsvergadering.

4.
Vaststellen concept-agenda’s informatiebijeenkomsten 8 oktober 2014.
Op de concept-raadsagenda wordt alvast geplaatst: de situatie rondom de wijkraad Rond de
Kazerne. Het college beziet of het verslag van het overleg met alle wijk- en dorpsraden hierbij
als bespreekstuk kan dienen.
De concept-agenda voor de informatiebijeenkomst BV-IW is akkoord. Aan de concept-agenda
voor de informatiebijeenkomst RO wordt de 11e tussenrapportage Beekstraatkwartier
toegevoegd.
5.
Vaststellen concept-agenda’s raadscommissies 13 en 14 oktober 2014.
Beide concept-agenda’s zijn akkoord.
NOOT: daags na de vergadering van het FVO bleek dat het raadsvoorstel inzake het
speelruimtebeleidsplan door het college is aangehouden. Het kan daarom nog niet worden
geagendeerd.

6.
Bespreken begrotingsbehandeling.
Het college nodigt de raadsleden uit om op 6 oktober om 19.00 uur de begroting 2015 in
ontvangst te nemen. De wethouder financiën zal een korte toelichting geven. Op 7 oktober
wordt de begroting aan de pers beschikbaar gesteld. Het FVO stemt ermee in dat de ambtelijke
informatiebijeenkomst over de begroting plaatsvindt op 13 oktober NA de vergadering van de
commissie BV-IW (om omstreeks 21 uur). De extra commissievergadering over de begroting
wordt gehouden op 29 oktober NA de raadsvergadering (vanaf circa 21.30 uur). Het draaiboek
is akkoord. Op verzoek van het FVO worden vragen in algemene beschouwingen, die uiterlijk op
maandag 10 november om 16.00 uur zijn ingediend WEL door het college beantwoord. Ook zal
het college dieper ingaan op de standpunten die de fracties in de beschouwingen verwoorden.
Indien nodig kan hun termijn langer duren dan 15 minuten per portefeuillehouder.
7.

Bespreken concept-initiatiefvoorstel verantwoording besteding
fractiebudgetten 2013.
Het voorstel is akkoord.
8.

Bespreken concept-initiatiefvoorstel regelen rechtspositie griffie en instellen
werkgeverscommissie.
In art. 1 van de verordening worden de door de raad aan de werkgeverscommissie
gedelegeerde bevoegdheden opgesomd, zodat de verordening ook zonder het daarbij
behorende raadsbesluit voldoende duidelijk is.
Er zullen 4 i.p.v. 3 raadsleden lid van de werkgeverscommissie worden: de heren Van Buuren
en Stals en de dames Beenders en Jacobs.
De mogelijkheid dat een ander dan de griffier de secretariële ondersteuning van de commissie
uitvoert, wordt aan de verordening toegevoegd.
Het voorstel is voor het overige akkoord en wordt aldus aangepast in procedure gebracht.
8a.
Vergaderschema 2015.
Het FVO dringt er op aan zoveel mogelijk de fatale collegevergadering aan te houden,
want twee nazendingen (één via mail en één via de post) werken verwarrend. Het FVO
stemt in met het vergaderschema.
9.
Rondvraag en sluiting.
Voortaan worden de commissievoorzitters ook uitgenodigd voor het FVO.
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

