
 

 

 

 

 

 
 

-CONCEPT- 

Verslag openbare vergadering agendacommissie 

d.d. 9 september 2015 
 Aanwezig:  

Voorzitter burgemeester Heijmans 

Fractievoorzitters de heren Kusters (Weert Lokaal), de heer Peterse (ter 

vervanging van de heer Goubet) , alsmede de dames 

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

en van Eijk (ter vervanging van de heer van Buuren)  

Waarnemend raadsvoorzitter de heer Sijben (CDA)  

Commissievoorzitters de heer Verheggen (Weert Lokaal; voorzitter commissie 

Ruimte) 

Plv. Griffier de heer Otten 

Secretaris de heer Knaapen 

 

Afwezig: 

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

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

Griffier mevrouw Wolfs-Corten 

 

 

1. Opening en mededelingen. 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er zijn berichten van 

verhindering ontvangen van de heren Coolen, van Buuren en Goubet. De heer van Buuren 

wordt vervangen door mevrouw van Eijk en heer Goubet door de heer Peterse. 

 

2. Vaststellen concept-verslag 10 juni 2015. 

 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen concept-agenda’s informatiebijeenkomsten van de 

raadscommissies BV-IW en Ruimte op 15 en 16 september 2015. 

 

Informatiebijeenkomst  BV-IW 

• Presentatie zwembad duurt 30 minuten omdat er meerdere onderdelen worden 

behandeld. 

• De heer Sijben verzoekt of  het paardensportplan geagendeerd kan worden. Bekeken 

wordt of dat in een van de komende cycli kan. 

• Gedereguleerde APV wordt toegevoegd aan agenda bij informatie. 

 

Informatiebijeenkomst  Ruimte 

• Presentatie over CZW wordt ingekort tot 15 minuten. 

• Agendapunt over parkeren mag langer duren omdat het een consultatie betreft. 

• Agendapunten 9 (kraan landbouwbelang) en 10 (bevolkingsontwikkeling) vervallen. 

• Agendapunt evaluatie Weert 600 wordt toegevoegd aan agenda bij informatie.  

 

4. Vaststellen concept-agenda’s commissievergaderingen van de 

raadscommissies BV-IW en Ruimte op 21 en 22 september 2015. 

 

Raadscommissie BV-IW 

Geen opmerkingen. 

 

Raadscommissie Ruimte 

Geen opmerkingen. 



 

  

5. Bespreken wijzigen vergaderschema oktober/november i.v.m. behandeling 

begroting 2016 e.v. 

 

De voorgestelde wijzigingen zijn akkoord. De vraag is verder of de raadsvergadering op 28 

oktober welke in de herfstvakantie valt verschoven kan worden (naar voren of naar achteren). 

De heer Stals vraagt voor de raadsvergadering in november alleen de noodzakelijke stukken te 

agenderen. 

 

6. Rondvraag en sluiting. 

 

Het verzoek voor agendering in oktober van het onderwerp windmolens met een inleiding 

over duurzaamheidsbeleid (tijdens informatiebijeenkomst of extra avond) wordt 

afgewezen. Bezien moet worden of dat in november of december kan. 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.  


