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Beknopt verslag vergadering agendacommissie d.d. 11 juni 2020 
 

Deze vergadering heeft plaatsgevonden via Microsoft Teams.  
  
Aanwezig:  
Voorzitter C.C. Leppink-Schuitema (waarnemend burgemeester) 
Fractievoorzitters S. Winters (Weert Lokaal), P. Mols (CDA), T. van Gemert (VVD), 

I. Beenders-Van Dooren (DUS Weert), L. Steinbach (D66) en F. 
Kadra (PvdA) 

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

Secretaris   M. Meertens 
Griffier M. Wolfs-Corten 
 
Afwezig: 
Fractievoorzitter K. Duijsters (fractie Duijsters) 
Plv. raadsvoorzitter P. Sijben  
 
 
1. Opening en mededelingen.  
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De berichten van 
verhindering worden vermeld. Mw. Steinbach legt uit dat de zgn. ‘spookuitnodigingen’ ontstaan 
bij een koppeling van de smartphone aan het gmailaccount. De uitnodigingen die daarin staan 
worden opnieuw verstuurd aan degenen die eerder voor bijeenkomsten waren uitgenodigd.  
 
2. Vaststellen verslag digitale vergadering agendacommissie d.d. 26 mei 2020. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Bespreken beleidskalender. 
De decembercyclus is erg vol. De secretaris zal in het college bespreken of er met onderwerpen 
naar voren of naar achteren geschoven kan worden. Na het bespreken van de 
commissieagenda’s zal worden bekeken of de raadsvergadering van 14 en 15 juli weer terug 
kan naar 8 en 9 juli. 
 
4. Vaststellen concept-agenda informatiebijeenkomst d.d. 16 juni 2020. 
De presentaties die in informatiebijeenkomsten worden gehouden, worden niet allemaal 
als nuttig of noodzakelijk ervaren. Ook is er vaak weinig interactie. De griffie zal het 
informatieformulier dat voor de agendacommissie wordt ingevuld aanscherpen, zodat de 
bedoeling van de presentatie duidelijker wordt (informeren over stand van zaken of 
leveren input, complexiteit en actualiteit van het onderwerp). Ook wordt een overleg van 
de agendacommissie met het college gepland waarin wordt gesproken over de criteria op 
basis waarvan het college presentaties initieert.  
Het MJOP kan van de agenda voor de informatiebijeenkomst van 16 juni worden gehaald. 
Voor het overige is de agenda akkoord.  
 
5. Vaststellen concept-agenda’s commissievergaderingen raadscommissie S&I d.d. 

25 juni 2020, raadscommissie R&E d.d. 23 en 24 juni 2020 en raadscommissie 
M&B d.d. 25 juni 2020. 

De agenda’s van de commissies S&I en M&B worden in elkaar geschoven. Er zal dus sprake zijn 
van een gecombineerde commissievergadering.  
 
6. Binnengekomen aanvragen om extra bijeenkomsten: Strategische Visie - WaW 

2030 en Citymarketing, alsmede GVVP (1 juli 2020). 
Deze bijeenkomst is akkoord. 
 
 
7. Procedureel-technische evaluatie laatste commissie- en raadscyclus. 
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Raadsvergadering 10 juni:  
De spreekvolgorde die de voorzitter gebruikte bij de raadsleden was verrassend. Het was een 
fijne, rustige vergadering. De griffier wordt verzocht te kijken naar de indeling van de raadzaal. 
Bij de fracties VVD en DUS Weert zitten de fractievoorzitters en de raadsleden te ver uit elkaar. 
Bekeken wordt of de dames Steinbach en Kadra kunnen opschuiven naar het midden en dhr. 
Van Gemert en mw. Beenders richting scherm kunnen verhuizen, met daarachter hun 
fractiegenoten. De indeling zal nog worden rondgestuurd.  
 
Commissiecyclus: 
Mw. Kadra merkt op dat fysiek vergaderen nadelige effecten heeft voor eenmansfracties als zij 
vanwege een verkoudheid of hooikoorts deze vergaderingen niet kunnen bijwonen.  
 
8. Rondvraag en sluiting. 
 30 juni wordt gereserveerd voor een eventuele uitloop van de raadscommissies.  
 De raadsvergadering van 14 en 15 juli wordt verplaatst naar 8 en 9 juli.  
 De agendacommissie van 26 augustus wordt verplaatst naar 27 augustus.  
 Bij de commissiecyclus van juni wordt weer een schriftelijke vragenronde gehouden. De 

fracties zullen hiermee terughoudend omgaan vanwege de belasting voor het ambtelijk 
apparaat. De griffier zal een tijdpad doorgeven.  

 De pubquiz, die op 19 juni in plaats van de raadsexcursie zou plaatsvinden, wordt 
verplaatst naar later in het jaar.  

  
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 
 


