
 

 

 

 

 

 
 

Verslag openbare vergadering agendacommissie 

d.d. 7 oktober 2015 
 Aanwezig:  

Voorzitter burgemeester Heijmans 

Fractievoorzitters de heren Kusters (Weert Lokaal), Stals (CDA) en Peterse 

(SP; ter vervanging van de heer Goubet) en de dames 

Stokbroeks (D66), Kadra (PvdA), Beenders (DUS Weert) 

en van Eijk (VVD; ter vervanging van de heer van 

Buuren)  

Waarnemend raadsvoorzitter de heer Sijben (CDA)  

Griffier mevrouw Wolfs-Corten 

 

Afwezig: 

Fractievoorzitters de heren van Buuren (VVD) en Goubet (SP) 

Commissievoorzitters de heren Coolen (CDA; voorzitter commissie BV-IW) en 

Verheggen (Weert Lokaal; voorzitter commissie Ruimte)  

Secretaris de heer Knaapen 

 

 

1. Opening en mededelingen. 

De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en vermeldt de berichten 

van verhindering. 

 

2. Vaststellen concept-verslag 9 september 2015. 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen concept-agenda gecombineerde informatiebijeenkomsten van de 

raadscommissies BV-IW en Ruimte op 14 oktober 2015. 

• De rondvraag wordt voortaan vooraan geagendeerd, na de algemene agendapunten.  

• De stukken betreffende Ruimte worden achteraan geagendeerd.  

• De presentatie over de visie ICT wordt vanwege de reistijd van de inleider vooraan 

geagendeerd. De visie wordt nog beschikbaar gesteld.  

• Er volgt nog een rapportage over de opvang van asielzoekers in de Van Hornekazerne.  

 

4. Vaststellen concept-agenda’s commissievergaderingen van de 

raadscommissies BV-IW en Ruimte op 19 en 20 oktober 2015. 

 

Raadscommissie BV-IW 

• De rondvraag wordt vooraan geagendeerd.  

• De agendapunten 10 (subsidie topvolleybal) en 11 (topsportbeleid en subsidie 

stadstriatlon) worden omgedraaid.  

• Agendapunt 11 wordt tweemaal geagendeerd, eenmaal om het topsportbeleid te 

behandelen en eenmaal om de subsidie voor de triatlon te behandelen. In de raad 

worden deze twee onderdelen van het voorstel apart in stemming gebracht (in afwijking 

van het RvO). 

• Het CDA wil in de rondvraag vragen stellen over TILS-1136 (voortgangsrapportage 

flexibele maatschappelijke opvang) en het collegebesluit nr. 9 van 22 september 2015 

(antwoordbrief B&W KHN Beekstraatkwartier).  

 

Raadscommissie Ruimte 

• Op verzoek van DUS Weert en CDA vindt er aan het einde van de 

commissievergadering een besloten deel plaats over de Poort van Limburg. 

• De rondvraag wordt vooraan geagendeerd. 

• De presentatie over de stand van zaken duurzaamheidsbeleid wordt geagendeerd voor 

de commissievergadering i.p.v. de informatiebijeenkomst. 



 

  

• Het CDA wil in de rondvraag vragen stellen over TILS-1133 (Weert 600) en de 

antwoorden van B&W op de artikel 40 RvO-vragen van D66 over oneerlijke concurrentie 

Cwartier). 

 

5. Vaststellen concept-agenda extra gecombineerde commissievergadering BV-

IW en Ruimte over de begroting op 5 november 2015. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

6. Rondvraag en sluiting. 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.  


