
Verslag openbare vergadering agendacommissie
d.d. 4 maart 2015

 Aanwezig:
Voorzitter burgemeester Heijmans
Fractievoorzitters de heren Kusters (Weert Lokaal), Van Buuren (VVD), 

Peterse (SP), Stals (CDA), alsmede de dames Stokbroeks 
(D66), Kadra (PvdA) en Beenders (fractie Beenders) 

Waarnemend raadsvoorzitter de heer Sijben (CDA)
Commissievoorzitters de heren Coolen (CDA) en Peterse (SP; plv. vz. Ruimte)
Griffier mevrouw Wolfs 
Secretaris de heer Knaapen

Afwezig:
Commissievoorzitter De heer Verheggen (Weert Lokaal)

1. Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heer Verheggen is 
verhinderd en wordt vervangen door de heer Peterse. De voorzitter is op 8 april 
verhinderd. De heer Sijben zal dan de agendacommissie voorzitten. 

2. Vaststellen concept-agenda’s informatiebijeenkomsten 10 en 11 maart 2015.
Informatiebijeenkomst BV-IW:

 Het onderwerp kennis- en expertisecentrum behoort tot de portefeuille van wethouder 
Gabriëls.

 Het agendapunt samenwerken en uitbesteden: deelopdracht ‘uitvoerende taken in het 
openbaar gebied’ wordt geagendeerd voor de informatiebijeenkomst Ruimte.

Informatiebijeenkomst Ruimte: 
 Het rapport van de Rekenkamer wordt een cyclus doorgeschoven;
 De presentatie over maatschappelijk vastgoed wordt een cyclus doorgeschoven.
 De presentatie over afvalbeleid komt te vervallen; de presentatie wordt toegezonden, 

als raadsleden vragen hebben worden die in de rondvraag of schriftelijk gesteld.
 Het onderwerp landschapsvisie wordt toegevoegd; de behandeling mag maximaal 1 uur 

in beslag nemen en er dienen concrete vragen aan de raad te worden voorgelegd, 
waarna er in een volgende bijeenkomst op teruggekomen wordt. 

 De presentatie over de N280 wordt aan de agenda toegevoegd.
 De presentatie over Weert-West blijft op de agenda staan.
 Bij het onderwerp Complex van Limburg wordt op de agenda aangegeven wat de reden 

voor de besloten behandeling is. 
 Het agendapunt samenwerken en uitbesteden: deelopdracht ‘uitvoerende taken in het 

openbaar gebied’ wordt toegevoegd.
 Er vindt geen extra bijeenkomst plaats op 19 maart.

3. Vaststellen concept-agenda’s raadscommissies 16 en 17 maart 2015.
Raadscommissie BV-IW

 Het raadsvoorstel over de maatregelen op grond van het rapport ‘uitvoerende taken in 
het openbaar gebied’ wordt geagendeerd voor de commissie Ruimte.

 Het raadsvoorstel over de sluiting van de Tiendschuur is nog niet gereed en komt in 
april aan de orde.

Raadscommissie Ruimte
 Het rapport van de Rekenkamer wordt een cyclus doorgeschoven. 
 Het raadsvoorstel over de maatregelen op grond van het rapport ‘uitvoerende taken in 

het openbaar gebied’ wordt toegevoegd.



 De SP heeft een rapport opgesteld over de vele waterleidingbreuken in Weert en wil dat 
graag aanbieden aan de WML en aan wethouder Litjens. Afgesproken wordt dat dit bij 
het agendapunt ‘spreekrecht’ gebeurt.

 Het raadsvoorstel over het benoemen van de leden van de welstandscommissie komt in 
de volgende cyclus. 

4. Rondvraag en sluiting.
 Op verzoek van de heer Sijben wordt nagegaan wanneer het Handhavings 

Uitvoerings Programma 2015 geagendeerd kan worden.
 De secretaris stelt voor om in april en juni een aantal bijeenkomsten te plannen 

over ‘kiezen met visie’. De griffier zal de voorgestelde data in het overzicht van 
extra bijeenkomsten opnemen. 

 De klankbordgroep 3D’s stelt voor om een interactieve sessie voor de raad te 
organiseren over het omgaan met vragen en klachten in het sociale domein. De 
agendacommissie geeft er de voorkeur aan dat dit gebeurt in een bijeenkomst van 
de klankbordgroep, waarvoor alle raadsleden worden uitgenodigd. De 
klankbordgroep kan dan een voorstel maken dat in de raad behandeld wordt. 
Hiervoor kan de klankbordgroep een extra bijeenkomst plannen.

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 


