Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg
d.d. 7 januari 2015
Aanwezig:
Voorzitter
Fractievoorzitters
Waarnemend raadsvoorzitter
Griffier
Secretaris

burgemeester Heijmans
de heren Kusters (Weert Lokaal), Van Buuren (VVD),
Goubet (SP), Stals (CDA), mevrouw Stokbroeks (D66),
mevrouw Kadra (PvdA)
de heer Sijben (CDA)
mevrouw Wolfs
de heer Knaapen

Afwezig:
Commissievoorzitters

de heren Coolen (CDA) en Verheggen (Weert Lokaal)

1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2.
Vaststellen verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 3 december 2014.
N.a.v. pagina 2 punt 6: D66 stemde in met agendering, niet met het voorstel.
N.a.v. pagina 2 punt 8: Ook buurtschap Moesel heeft aangegeven de 5 minuten spreektijd te
kort te vinden. Afgesproken wordt inbreng van burgers anders dan via spreekrecht mee te
nemen bij de evaluatie van de vergaderstructuur.
Het verslag wordt met inachtname van het voorgaande vastgesteld.
3.
Evaluatie laatste commissie- en raadscyclus.
Het verbaasde de SP, dat het eerste deel van de raadsvergadering traag en stroperig verliep,
maar daarna werd vlot doorvergaderd, zonder dat de kwaliteit minder werd.
4.
Vaststellen concept-agenda’s informatiebijeenkomsten 14 januari 2015.
Informatiebijeenkomst BV-IW:
De beide informatiebijeenkomsten worden gecombineerd, omdat er twee onderwerpen zijn, die
beide commissies aangaan: strategische afspraken met Wonen Limburg en Beekstraatkwartier.
De presentatie over het transitievoorstel wordt een cyclus doorgeschoven. Er is geen behoefte
aan een presentatie over de erfgoedvisie.
Informatiebijeenkomst Ruimte:
Het onderwerp fietsparkeren is nog niet gereed. Voor Beekstraatkwartier wordt een uur
ingepland. De agenda is voor het overige akkoord.
5.
Vaststellen concept-agenda’s raadscommissies 19 en 20 januari 2015.
Beide agenda’s zijn akkoord.
6.





Rondvraag en sluiting.
De burgemeester en dhr. Van der Hoeven maken een afspraak met dhr. Stals over
de verordening paracommercie.
Het CDA heeft uitgerekend dat de vergaderdruk met één cyclus minder rond de
voorjaarsnota lager wordt en stuurt dit voorstel naar de griffie.
Op verzoek van het CDA wordt bekeken hoe het voorstel over het rapport van de
Rekenkamer inzake Poort van Limburg, dat in december 2013 niet rijp voor
behandeling werd geacht, afgehandeld wordt.









Weert Lokaal vraagt of fractieondersteuners ook iPads krijgen. Dat is niet het
geval. Iedereen kan via het Bestuurlijk Informatie Systeem van
GemeenteOplossingen op de gemeentelijke website de stukken inzien.
De fractievoorzitters beraden zich wie plaatsvervangend voorzitter van het FVO en
van de agendacommissie worden (na splitsing van deze gremia).
De fractievoorzitters geven de te benoemen leden en plaatsvervangende leden
van de auditcommissie aan de griffier door.
Voortaan worden er bij de informatiebijeenkomsten microfoons gebruikt. Dit heeft
wel tot gevolg dat één van beide bijeenkomsten in de raadzaal moet plaatsvinden.
De inrichting van raadzaal en commissiekamers wordt bij de evaluatie van de
vergaderstructuur betrokken.
N.a.v. een verzoek van het organiserend comité wordt in de fracties besproken of
er raadsleden namens de gemeente naar de provinciale dodenherdenking op 4
mei in Valkenburg gaan.
In raadsvergaderingen zal voortaan duidelijk door de voorzitter worden vermeld
wie voor en tegen hebben gestemd. Ook het onderwerp wordt benoemd voor de
kijkers/luisteraars thuis.

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

