
Verslag vergadering agendacommissie d.d. 1 oktober 2020

Aanwezig:
Voorzitter C.C. Leppink-Schuitema (burgemeester)
Fractievoorzitters S. Winters (Weert Lokaal), P. Mols (CDA), T. van Gemert (VVD), 

R. van Dooren (DUS Weert), L. Steinbach (D66) en F. Kadra 
(PvdA)

Commissievoorzitters J. Stroek (CDA en vz. R&E) en H. van de Loo (Weert Lokaal, vz. 
M&B en informatiebijeenkomsten)

Plv. raadsvoorzitter P. Sijben 
Griffier M. Wolfs-Corten

Afwezig:
Fractievoorzitter K. Duijsters (fractie Duijsters)
Commissievoorzitter L. Heuvelmans (PvdA, vz. S&I)

1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De berichten van 
verhindering worden vermeld.

2. Vaststellen concept-verslag vergadering agendacommissie d.d. 27 augustus 
2020.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Bespreken beleidskalender.
Enkele voorstellen zijn doorgeschoven naar 2021 om de agenda’s voor de decembercyclus te 
ontlasten.

4. Vaststellen concept-agenda informatiebijeenkomst d.d. 6 oktober 2020.
Het college stelt voor om deze informatiebijeenkomst fysiek te laten plaatsvinden en geheel in 
het teken te laten staan van de strategische visie. Voor de andere aangemelde presentaties 
moet dan een andere bijeenkomst worden gepland. Alternatief is deze te agenderen tijdens het  
sprekersplein op 7 oktober. 

Extra informatiebijeenkomst 6 oktober
Wethouder Geelen is aanwezig om de bijeenkomst toe te lichten. Gepresenteerd worden de 
informatie die uit de interviews met inwoners is opgehaald en de resultaten van de vorige 
sessie. Nu is het belangrijk dat geïnventariseerd wordt wat vanuit de raad belangrijk wordt 
geacht. Voor de bijeenkomst van 6 oktober zullen de gehanteerde vragenlijsten en de 
scenario’s beschikbaar worden gesteld. Duidelijk gemaakt zal worden wie welke input heeft 
geleverd. Besproken wordt of het mogelijk is de raad nog een keer extra te betrekken in het 
traject om te komen tot een strategische visie. Dit is niet wenselijk omdat bij vertraging van de 
strategische visie ook andere visies en plannen opschuiven. Omdat de raad moet kunnen 
beoordelen of de visie voldoende is voorbereid wordt bezien of een tussenstap mogelijk is, 
bijvoorbeeld door eerst een concept-visie aan de raad voor te leggen. Op 6 oktober wordt 
bekeken wat de raad nodig heeft. 
De agenda voor de bijeenkomst van 6 oktober is akkoord.  

Sprekersplein en informatiebijeenkomst 7 oktober
Het sprekersplein van 7 oktober gaat niet door vanwege het ontbreken van agendapunten. De 
aangemelde presentatie is weer afgezegd.

De agendacommissie stemt in met de agenda voor de informatiebijeenkomst van 7 oktober. 
M.b.t. het onderwerp omgevingsvisie wordt opgemerkt dat het niet de bedoeling is om input bij 
de raad op te halen voor de bestuursopdracht over de omgevingsvisie. Daarvoor is een 
informatiebijeenkomst niet bedoeld. Wel kan de theorie over de omgevingsvisie worden 
herhaald en toegespitst op de omgevingsvisie en de instrumenten die de wet biedt. Hierdoor 
komen alle raads- en commissieleden op hetzelfde informatieniveau. 

5. Vaststellen concept-agenda’s commissievergaderingen raadscommissie S&I d.d. 
13 oktober 2020, raadscommissie R&E d.d. 14 oktober 2020 en raadscommissie 
M&B d.d. 15 oktober 2020. 
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De financiële voorstellen (begroting 2021, tussenrapportage 2020, nota reserves en 
voorzieningen en 1e begrotingswijziging 2021) vervallen in de reguliere 
commissievergaderingen en worden behandeld in een extra vergadering van de drie 
raadscommissies gezamenlijk op 28 oktober a.s. die wordt voorgezeten door dhr. Van de Loo. 
Afgesproken wordt dat de commissies S&I en M&B gezamenlijk vergaderen op 13 oktober. Dhr. 
Heuvelmans zal worden gevraagd deze vergadering voor te zitten. 
15 oktober wordt gereserveerd als uitloopavond voor de auditcommissie van 8 oktober.

De commissieagenda’s zijn voor het overige akkoord.

6. Binnengekomen aanvragen om extra bijeenkomsten.
Behandeld onder agendapunt 4. 

7. Procedureel-technische evaluatie laatste commissie- en raadscyclus.
De volgende opmerkingen worden besproken:
 De rondvraag dient in één termijn plaats te vinden. In de commissie R&E werd door 

raadsleden ingehaakt op door anderen gestelde vragen en door de portefeuillehouders 
gegeven antwoorden, waardoor er een discussie ontstond. Dat is niet de bedoeling.  

 Degenen die gebruik maken van het spreekrecht of een presentatie geven wordt in 
overweging gegeven een headset te gebruiken, zodat zij ook nog verstaanbaar zijn als zij 
rondlopen. Deze headset dient dan wel telkens schoongemaakt te worden. 

 Antwoordbrieven op aan de raad gerichte brieven kunnen bij de griffie worden opgevraagd, 
dat hoeft niet tijdens een commissievergadering te gebeuren.

 De werkgroep vergaderstructuur gaat bezien of het wenselijk is het spreekrecht te 
beperken tot éénmaal: in de commissievergadering OF in de raadsvergadering. 

 Ook gaat de werkgroep bespreken of het mogelijk moet blijven om in de raadsvergadering 
vragen aan insprekers te stellen. 

 De kwaliteit van de raadsvoorstellen laat soms te wensen over. Als voorbeelden worden 
genoemd: voorstel Ursulinengarage (benodigde bedrag niet toegelicht en geen 
alternatieven beschreven), omgevingsvergunning bosontwikkeling (onduidelijkheid over 
procedure en bevoegdheden raad bij verklaring van geen bedenkingen) en voorstel Cruyff 
Court (prioriteit wordt ten laste gebracht van begrotingssaldo; dit moet zijn ten laste van 
een prioriteit OF het begrotingssaldo). De raadsvoorstellen zouden niet op deze manier 
door het college moeten komen. 

 De werkgroep vergaderstructuur gaat bekijken of een oplegvel bij raadsvoorstellen 
mogelijk en wenselijk is.

 In de afgelopen vergadercyclus waren niet alle collegevoorstellen en bijlagen bij de 
stukken gevoegd.

8. Concept-vergaderschema 2021.
Het college wacht nog op informatie die relevant is voor het bepalen van de datum van 
behandeling van de kadernota. Het concept-vergaderschema wordt voor de vergadering van 18 
november a.s. geagendeerd. 

9. Bespreken memo voorbereiding begrotingsraad.
De agendacommissie stemt in met het voorstel. Opgemerkt wordt dat de termijn om 
technische vragen schriftelijk te stellen kort is, waardoor het aantal vragen wellicht 
beperkt is. Er zullen op 28 oktober tijdens de commissievergadering ook nog technische 
vragen gesteld gaan worden. Verzocht wordt om te zorgen voor voldoende ambtelijke 
ondersteuning. 

10. Rondvraag en sluiting.
 De kerstborrel en –markt zal dit jaar waarschijnlijk niet gehouden kunnen worden. 

Gekeken wordt naar alternatieven. ‘Digital gifts’ wordt als optie aangedragen.
 Er wordt verschillend gedacht over fysiek dan wel digitaal vergaderen. Aan de ene 

kant dient de gemeente het goede voorbeeld te geven, aan de andere kant heeft 
digitaal vergaderen ook een aantal nadelen. 
De huidige afspraken over fysiek dan wel digitaal vergaderen blijven gehandhaafd: 
agendacommissie en FVO, raadscommissies en raadsvergadering vinden fysiek 
plaats, de overige bijeenkomsten zoveel mogelijk digitaal. 
De bijeenkomst van 6 oktober over de strategische visie wordt fysiek gehouden. 
Bezien wordt of de daaraan voorafgaande bijeenkomst van de werkgroep draaiboek 
begrotingsbehandeling ook fysiek of toch digitaal wordt gehouden. 
Het is verstandig om bij schorsingen in de raadsvergadering te blijven zitten, om te 
voorkomen dat raadsleden gaan rondlopen en de afstand van 1,5 meter ten opzichte 
van hun collega’s niet aanhouden. 
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De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.
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