
 

 
 

 

 

 
 

Verslag openbare vergadering fractievoorzittersoverleg 
d.d. 3 april 2014 

  
Aanwezig: Burgemeester Heijmans (voorzitter) 

De heren Gabriëls (Weert Lokaal), Van Buuren (VVD), Goubet (SP) en 
Stals (CDA), mevrouw Kadra (PvdA) en mevrouw Stokbroeks (D66) 
Mevrouw Wolfs (griffier)  
De heer Knaapen (secretaris) 

 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
2. Vaststellen verslag openbare bijeenkomst FVO d.d. 26 maart 2014. 
De griffier stelt enkele wijzigingen in de vergaderdata voor. Deze zijn akkoord. Er zal een nieuw 
overzicht worden rondgezonden. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Modellen vergaderstructuur. 
De raad zal voor de vergadering van 9 juli 2014 een voorstel worden voorgelegd. Als 
knelpunten in de huidige structuur worden aangegeven teveel vergaderingen en herhalingen, 
onduidelijke status van informatiebijeenkomsten en kwaliteit van de besluitvorming. Als 
doelstellingen voor een nieuwe vergaderstructuur worden bepaald: transparantie, efficiëntie en 
tijdwinst door minder en kortere vergaderingen. CDA en Weert Lokaal mailen eventueel nog 
knelpunten door naar de griffier. Afgesproken wordt dat griffier en secretaris een notitie maken 
die breder is dan alleen een keuze uit modellen. 
 
4. Voorzitters informatiebijeenkomsten 7 mei, 21 mei, 19 juni en 2 juli. 
De burgemeester zit deze bijeenkomsten voor. 
 
5. Commissie onderzoek jaarrekening: leden en plaatsvervangende leden CDA en 

Weert Lokaal. 
De fracties geven de namen nog aan de griffier door. 
 
6. Eerste en tweede plaatsvervangend raadsvoorzitter. 
De fracties VVD, SP, D66 en PvdA hebben een voorkeur voor het volgen van de anciënniteit van 
de raadsleden. CDA en Weert Lokaal laten dit nog weten. Als voor anciënniteit wordt gekozen 
zal de raadsvoorzitter dit melden in de raad van 28 mei 2014.  
 
7. Werkbezoek nieuwe raad 6 juni 2014. 
De heer Stals gaat na of een bezoek aan de helikopterbasis van het ministerie van Defensie in 
Gilze Rijen en de KMA in Breda mogelijk is. Afhankelijk daarvan wordt de rest van het 
programma ingericht. Op 13 mei wordt hier verder over gesproken. 
 
8. Herdenking 4 en 5 mei. 
De voorzitter deelt mede dat erover gedacht wordt om de herdenking weer vanuit de 
Martinuskerk te laten starten. Hij voert overleg met alle betrokken partijen. Om mensen die 
moeite hebben met deze lokatie tegemoet te komen kan het programma wellicht ook in twee 
delen worden gesplitst, binnen en buiten de kerk.  
   
9. Rondvraag en sluiting. 



 

  

Het FVO is van mening dat een extra raadsvergadering over het (in-)formatieproces nu 
geen toegevoegde waarde heeft. Het informatieproces is door de informateur en de 
partijen toegelicht tijdens een persconferentie. Een onderhandelingsresultaat over het 
coalitieprogramma en de collegebemensing is er nog niet.  
 
Er wordt aangestuurd op een extra raadsvergadering op 24 april a.s. waarin het 
coalitieprogramma en de benoeming van de wethouders aan de orde komen. Het 
opstellen van een coalitieprogramma en het uitvoeren van een integriteitstoets aangaande 
de kandidaat-wethouders verlopen parallel.  
 
De secretaris deelt een ambtelijk document uit met informatie ten behoeve van de 
onderhandelingen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld waar de beleidsruimte zit.   
 
 
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.  
Volgende vergadering: 13 mei om 18.30 uur met broodjes. 
 


