
 

 

 

 

 

 
 

Beekstraat 54 
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert 

Telefoon: (0495) 57 50 00 - Telefax: (0495) 54 15 54 

Voorzitter en leden van het FVO  
van de gemeente Weert. 
I.a.a. afdeling communicatie 

inlichtingen: M. Wolfs-Corten 
doorkiesnummer: 575 206 

Weert,  21 maart 2014 
 
Onderwerp: vergadering 26 maart 2014 
Bijlagen:  1 
 
 
Geachte leden, 
 
Namens de voorzitter, de heer J. Heijmans, nodig ik u hierbij uit voor een vergadering van het FVO op 
woensdag 26 maart aanstaande om 19.30 uur in de B&W-kamer van het stadhuis. Wij 
verzoeken u alvast na te denken over de punten die op de agenda staan vermeld en waarover op 
korte termijn raadsbesluitvorming dient plaats te vinden. 
 
De agenda voor deze vergadering luidt als volgt: 
1. Opening en mededelingen.  
2. Vaststellen concept-verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 20 februari 2014 (bijlage). 
3. Plaatsbepaling nieuwe raad op 27 maart 2014. 
4. Bespreken ideëen vergaderstructuur:  

 Vergaderstructuur wijzigen?  
 Frequentie wijzigen?  
 Parallel vergaderen? 
 Met of zonder raadscommissies werken? 
 Taakvelden raadscommissies. 
 Commissieleden-niet-raadsleden toestaan? Wel/niet op kandidatenlijst gestaan 

hebbend? 
 Status, taken en samenstelling agendacommissie en FVO? 
 Gewenste wijzigingen RvO en verordening raadscommissies. 
Ter toelichting: De driehoek burgemeester-secretaris-griffier werkt momenteel aan een 
inventarisatie van de mogelijke vergadermodellen. In het FVO worden de ideëen van het FVO 
gepeild. Er zullen 3 opties verder worden uitgewerkt. Deze opties worden voorzien van een 
advies van de driehoek. De raad bepaalt zelf zijn werkwijze, d.w.z. maakt de uiteindelijke 
keuze en legt deze vast in een nieuw RvO. Gestreefd wordt besluitvorming in de vergadering 
van 28 mei of 9 juli te laten plaatsvinden, zodat na het zomerreces met de nieuwe systematiek 
kan worden gewerkt. Tot die tijd wordt de huidige systematiek gehandhaafd.  

5. Voorlopige raadscommissies (tot aan zomerreces):  
 Voordragen voorlopige leden en voorzitters raadscommissies. Graag kandidaten 

aanleveren. 
 Taakvelden raadscommissies. 
 Zetelverdeling partijen in raadscommissies. 

6. Commissie onderzoek jaarrekening: voordragen leden en plaatsvervangende leden. 
7. Voordragen eerste en tweede plaatsvervangend raadsvoorzitter. Graag kandidaten aanleveren. 
8. Werkbezoek nieuwe raad 6 juni 2014. 
9. Laptops en printers van vertrekkende raadsleden.  
10. Rondvraag en sluiting. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten 
Griffier. 


