
-CONCEPT-
Verslag openbare vergadering agendacommissie

d.d. 10 juni 2015
 Aanwezig:
Voorzitter burgemeester Heijmans
Fractievoorzitters de heren Kusters (Weert Lokaal), Van Buuren (VVD) en 

Goubet (SP), alsmede de dames Stokbroeks (D66), Kadra 
(PvdA) en Beenders (DUS Weert) 

Waarnemend raadsvoorzitter de heer Sijben (CDA) 
Commissievoorzitters de heren Coolen (CDA; voorzitter commissie BV-IW) en 

Peterse (SP; plaatsvervangend voorzitter commissie 
Ruimte) 

Griffier mevrouw Wolfs-Corten
Secretaris de heer Knaapen

Afwezig:
Fractievoorzitters de heren Stals (CDA) en Verheggen (Weert Lokaal; 

voorzitter commissie Ruimte)

1. Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er zijn berichten van 
verhindering ontvangen van de heren Verheggen en Stals. De heer Verheggen wordt 
vervangen door de heer Peterse (plaatsvervangend voorzitter van de commissie Ruimte). 
De heer Stals wordt vervangen door de heer Coolen.

De voorzitter deelt mede dat de meicirculaire op 16 juni in het college wordt behandeld. 
Diezelfde dag wordt de circulaire met de reactie van het college daarop in GO gezet.

2. Vaststellen verslag 6 mei 2015.
Dhr. Sijben vraagt of het raadsvoorstel bestemmingsplan Keenterstraat 22-Dijkerakkerweg 
2, doordat het een C-stuk is, als hamerstuk wordt geagendeerd. Dat is niet het geval. 

Mw. Kadra merkt op dat de presentatie over het economisch profiel in de commissie 
Ruimte erg lang duurde, terwijl de agendacommissie had bepaald dat de presentatie 
maximaal 15 minuten mocht duren en dit vooraf was gecommuniceerd met de 
medewerkers. Geconcludeerd wordt dat de voorzitter ter vergadering hiertegen moet 
optreden. 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen concept-agenda extra gecombineerde vergadering 
raadscommissies BV-IW en Ruimte op 15 en 17 juni 2015.

Als procedure voor de commissiebehandeling van Kiezen met Visie wordt het volgende 
afgesproken: de commissievergadering begint op 15 juni, dan vindt de eerste termijn plaats. De 
keuzecatalogus wordt per thema behandeld. Elke fractie kan per thema opvattingen kenbaar 
maken en vragen aan de portefeuillehouders stellen. Als de eerste termijn op 15 juni niet 
afgerond kan worden, wordt de avond van 16 juni, die vooralsnog als informatiebijeenkomst 
over o.m. demografische ontwikkelingen en BIG TIRE staat gepland, gebruikt voor het afmaken 
van de eerste termijn. Op 17 juni vindt de tweede termijn plaats.

4. Vaststellen concept-agenda’s gecombineerde informatiebijeenkomst en 
commissievergadering van de raadscommissies BV-IW en Ruimte op 22 en 23 
juni 2015.

Raadscommissie BV-IW
De agenda is erg vol. De agendacommissie besluit tot de volgende aanpassingen: 



- agendapunt 6 (rapport RK ICT-onderzoek) wordt doorgeschoven naar september en dan 
gecombineerd behandeld met de quick scan ICT van het college en het masterplan ICT 
van B&W. 
- agendapunt 7 (paracommercie) wordt eveneens verplaatst naar september.
- de behandeltijd van agendapunt 8 (veiligheidsoverzicht) wordt teruggebracht naar 5 
minuten.
- agendapunt 11 (APV) wordt doorgeschoven naar september.
- de behandeltijd van agendapunt 14 (aanwijzen accountant) wordt teruggebracht naar 5 
mminuten.
- de behandeltijd van agendapunt 15 (begroting De Risse) wordt bepaald op 15 minuten.

Raadscommissie Ruimte
Vanwege de drukke agenda's de komende weken besluit de agendacommissie ook hier om 
onderwerpen die niet per se nu behandeld moeten worden door te schuiven.
- agendapunt 7 (presentatie bouwplan PSW) wordt verplaatst naar september.
- nagegaan wordt of agendapunt 10 ( realisatieovereenkomst CZW) in september 
behandeld kan worden. NB: na de vergadering is gebleken dat dit niet kan, omdat de 
ontgronding dan stil komt te liggen en de werkgelegenheid in gevaar komt. Afgesproken 
wordt om een uur voor de commissievergadering de commissieleden de gelegenheid te 
bieden tot het stellen van vragen over de overeenkomst aan de wethouder en de 
ambtelijke ondersteuning. In de commissievergadering zelf kan de behandeling dan 
beperkt zijn. 
- de behandeltijd van agendapunt 11 (winkeltijdenverordening) wordt op 15 minuten 
bepaald. 

Naast de in de agenda genoemde 3 C-stukken is er nog een vierde aangemeld, nl. 
Correcties op het raadsbesluit inzake leerlingenvervoer. Het raadsvoorstel is nog niet 
beschikbaar. De griffier zal nagaan waar het precies over gaat. 

5. Rondvraag en sluiting.
De griffier merkt op dat het vergaderschema er in voorziet, dat op 10 en 11 november 
informatiebijeenkomsten staan gepland en op 12 november de hele dag de 
begrotingsbehandeling. Dit brengt de voorbereiding door de fracties van de 
begrotingsbehandeling in gevaar. De griffier zal een alternatief uitwerken. Een van de 
mogelijkheden is het combineren van de informatiebijeenkomsten met de 
commissievergaderingen van 16 en 17 november. 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 


