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Beknopt verslag vergadering agendacommissie d.d. 27 augustus 2020, 
raadzaal stadhuis Weert 

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

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

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

Plv. raadsvoorzitter P. Sijben  
Secretaris   M. Meertens 
Griffier en plv. griffier M. Wolfs-Corten en P. Otten 
 
Afwezig: 
Commissievoorzitters 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 verslag digitale vergadering agendacommissie d.d. 11 juni 2020. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Bespreken beleidskalender. 
De decembercyclus is erg vol. Bekeken wordt welke onderwerpen verschoven kunnen worden 
naar januari 2021 (dit wordt aangegeven in het volgende overleg van de agendacommissie). 
Over het algemeen moeten op vergaderingen na 22.30 uur geen onderwerpen meer gepland 
worden. De werkgroep verdeling taakveld commissies moet de taakverdeling in commissies 
verder oppakken (evenredige taakverdeling in de commissies). De raadsvergadering vindt 
plaats op 15 december, in de beleidskalender wordt 16 december genoemd. De stukken voor 
de begroting komen later dan 15 september (de septembercirculaire wordt er nog in verwerkt 
welke op 15 september verschijnt). Afgesproken is dat de begroting dan in ieder geval zo snel 
mogelijk vóór 1 oktober wordt aangeboden.  
 
4. Afspraken agendering presentaties in informatiebijeenkomsten en 

raadscommissies. 
De regel is dat bij agendering van een onderwerp in een extra informatiebijeenkomst er in de 
daaropvolgende raadsvergadering geen raadsvoorstel mag voorliggen. Deze regel moet strikter 
gehanteerd worden. Desnoods moet het raadsvoorstel een cyclus later behandeld worden. Het 
presenteren van een beleidsstuk dat al bijna af heeft minder toegevoegde waarde. Een 
informatieformulier moet voldoende informatie over het onderwerp verschaffen. Er moet geen 
politieke discussie met ambtenaren plaatsvinden. 
 
5. Sprekersplein 3 september 2020: doorgang? 
Het sprekersplein van 3 september wordt op 17 september voorafgaand aan de werksessie over  
de gebiedsvisie Keent Moesel gehouden. De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal. 
 
6. Gasten van de raad uitnodigen? 
De gasten van de raad worden dit jaar niet meer ontvangen. In de agendacommissie van 
januari zal dit opnieuw aan de orde worden gesteld. 

 
7. Vaststellen concept-agenda’s commissievergaderingen raadscommissie S&I d.d. 

8 september 2020, raadscommissie R&E d.d. 9 september 2020 en 
raadscommissie M&B d.d. 10 september 2020. 
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De agenda’s van de commissies S&I en M&B worden in elkaar geschoven op 8 september. Er 
zal dus sprake zijn van een gecombineerde commissievergadering. De donderdag kan gebruikt 
worden voor een eventuele uitloop van de commissie R&E. 
 
8. Binnengekomen aanvragen om extra bijeenkomsten:  

 Werksessie strategische visie: 1 september 2020; 
 Gebiedsvisie Keent-Moesel: 17 september 2020; 
 Raadswerkgroep omgevingswet: 2 en 30 september 2020; 
 Verzoek DUS Weert om informatiebijeenkomst met Trees van der Schoot 

over de omgevingswet (datum nog te bepalen; offerte opgevraagd maar 
nog niet ontvangen). 

 De werksessie strategische visie op 1 september vervalt en de inhoud wordt betrokken 
bij de bijeenkomst die hiervoor reeds op 6 oktober is gepland; 

 Werksessie gebiedsvisie Keent-Moesel is akkoord; 
 De raadswerkgroep omgevingswet op 2 september vervalt, 30 september is akkoord. 

Aangemeld voor de werkgroep hebben zich: L. Steinbach, J. Weekers, P. Sijben,  
P. Weekers, M. v.d. Bergh en T. van Gemert; 

 De raadswerkgroep omgevingswet zal beoordelen of een informatiebijeenkomst met 
Trees van der Schoot plaatsvindt. 

 
9. Procedureel-technische evaluatie laatste commissie- en raadscyclus. 

De bespreking bij agendapunt 4 komt gedeeltelijk bij dit agendapunt terug. 
Aandachtspunt wat betreft informatiebijeenkomsten blijft hetgeen een presentatie 
toevoegt. Er dient kritisch naar de agendering gekeken te worden. Een presentatie kan 
meer toevoegen als er nog geen raadsvoorstel voorligt. Presentaties worden dan ook niet 
op een informatiebijeenkomst gehouden als er in dezelfde cyclus een raadsvoorstel 
voorligt. 
 

10. Rondvraag en sluiting. 
 Er wordt deze commissiecyclus geen schriftelijke vragenronde gehouden. Schriftelijke 

vragen stellen kan overigens altijd. Het verdient de aanbeveling vragen die (veel) 
uitzoekwerk vereisen niet te laten wachten tot in de commissie. 

 De stukken van de commissievergadering worden a.s. dinsdag openbaar (normaal zou 
dat vrijdag zijn maar de stukken worden pas 1 week na B&W-behandeling openbaar om 
betrokkenen over de besluitvorming te kunnen informeren). 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur onder dankzegging aan de aanwezigen. 
 


