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1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de
berichten van verhindering.
2.
Vaststellen verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 5 november 2014.
N.a.v. pagina 2 punt 11: de secretaris zal een bericht rondsturen over wanneer de contracten
met Punt Welzijn aan de orde komen.
N.a.v. pagina 2 eerste alinea: het kunnen stellen van politieke vragen is een belangrijk punt
voor de evaluatie van de vergaderstructuur; afgesproken wordt dat de evaluatie in het FVO van
februari zal plaatsvinden.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus.
De PvdA vond de discussie over de iPads niet goed. Ook was het niet handig dat de fractie
zoveel vragen over communities in bloom stelde in de raadsvergadering. D66 merkt op dat de
beantwoording van de vraag van de fractie naar de stand van zaken visietraject BMC minder
tijd in beslag zou hebben genomen dan de procedurele discussie die in plaats daarvan gevoerd
werd. Dhr. Coolen geeft aan dat de begrotingsbehandeling op TV niet goed overkwam. Bij de
stemming over de moties en amendementen was de burgemeester steeds in beeld en niet
duidelijk was welk onderwerp de moties en amendementen betroffen. De stemverhouding werd
vaak niet vermeld.
4.
Vaststellen concept-agenda’s informatiebijeenkomsten 10 december 2014.
Informatiebijeenkomst BV-IW:
Het projectenoverzicht wordt toegevoegd (voor zover het het taakveld van de commissie BV-IW
betreft). De toelichting op de netwerkstructuur wordt teruggebracht van 1 uur naar 45 minuten.
Informatiebijeenkomst Ruimte:
Het onderwerp strategische afspraken met Wonen Limburg wordt doorgeschoven naar de
januaricyclus.
5.

Vaststellen concept-agenda’s raadscommissies 16 en 18 november 2014.

Agenda raadscommissie BV-IW:
Toegevoegd wordt het initiatiefvoorstel tot wijziging van het RvO.
Raadscommissie Ruimte:
Aan de agenda worden toegevoegd de tweede rapportage 2014 en de legesverordeningen
(beide voor zover deze het taakveld van RO betreffen). Het onderwerp strategische afspraken
met Wonen Limburg wordt doorgeschoven naar de januaricyclus.
6.
Bespreken concept-initiatiefvoorstel tot wijziging van het RvO.
D66 vindt het voorstel niet nodig, maar stemt ermee in. Het voorstel kan in procedure worden
gebracht.
7.
Rondetafelgesprekken raad-college-DT-griffie.
Er zal een- of tweemaal per jaar een samenzijn van raad, college, DT en griffie worden
georganiseerd waarin de ene keer over het reilen en zeilen binnen de gemeente van gedachten
wordt gewisseld en de andere keer een onderhoudender programma wordt georganiseerd. Het
werkgroepje dat deze bijeenkomsten organiseert zal bestaan uit burgemeester, griffier en 4
raadsleden.
Verder wordt er gesproken over het naar buiten twitteren en facebooken tijdens
raadsvergaderingen en de houding van de pers in Weert.
8.
Rondvraag en sluiting.
De heer Van Buuren stelt voor om voortaan een of meerdere wethouders aan het FVO te
laten deelnemen, zodat het FVO in een eerder stadium op de hoogte gebracht kan worden
van de stand van zaken van belangrijke dossiers. Het FVO dient echter niet politiek te
zijn. Het eerder door wethouders informeren van de raad zal worden betrokken bij de
evaluatie van de vergaderstructuur.
Op verzoek van dhr. Sijben wordt het C-stuk over het afwijzen van een gevraagde
bestemmingsplanwijziging toch op de agenda van de commissie RO gezet.
De griffier stelt een verzoek van de Stichting Groen aan de orde om de gelegenheid te
krijgen om een presentatie te houden in een informatiebijeenkomst. Het FVO houdt vast
aan de vergaderstructuur waarin is bepaald dat de informatiebijeenkomsten bedoeld zijn
voor onderwerpen vanuit de gemeente en derden gebruik kunnen maken van het
spreekrecht of zelf een bijeenkomst kunnen organiseren waarvoor zij de raadsleden
uitnodigen.
De burgemeester doet enkele mededelingen over het ongeluk op de Ringbaan waarbij
onlangs een fietser de dood vond.
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

