
-CONCEPT-
Verslag openbare vergadering agendacommissie

d.d. 6 mei 2015
 Aanwezig:
Voorzitter burgemeester Heijmans
Fractievoorzitters de heren Kusters (Weert Lokaal) en Van Buuren (VVD), 

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

Waarnemend raadsvoorzitter de heer Sijben (CDA)
Commissievoorzitters de heren Coolen (CDA) en Verheggen (Weert Lokaal)
Griffier mevrouw Wolfs-Corten
Secretaris de heer Knaapen

Afwezig:
Fractievoorzitters de heren Goubet (SP) en Stals (CDA)

1. Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heer Stals (CDA) 
heeft zich afgemeld en wordt vervangen door de heer Coolen (CDA).

2. Vaststellen verslag 8 april 2015.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen concept-agenda’s informatiebijeenkomsten 12 en 13 mei 2015.
Informatiebijeenkomst BV-IW:

 De burgemeester is op 12 mei afwezig i.v.m. zijn reis naar China.
 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Informatiebijeenkomst Ruimte: 
 Niet gemotiveerd is waarom de presentatie over het economisch profiel van Weert 45 

minuten zou moeten duren. Uitgangspunt is 15 minuten presenteren en 15 minuten 
vragen en discussie. De agendacommissie brengt de behandeltijd dan ook terug naar 30 
minuten.

 Het CDA kondigt vragen aan voor de rondvraag van wethouder Gabriëls over de brief 
van het college over het overleg met Ark. Omdat dit het enige agendapunt voor 
wethouder Gabriëls is wordt bezien of de rondvraag naar voren gehaald wordt.

4. Vaststellen concept-agenda’s raadscommissies 18 en 19 mei 2015.
Raadscommissie BV-IW

 Vanwege de specifieke financiële situatie wordt de eerste rapportage 2015 (financiële 
bijstelling) geagendeerd. 

Raadscommissie Ruimte
 Het eindrapport van de Rekenkamer Weert over VTH wordt op 19 mei toegelicht door de 

Rekenkamer en tevens inhoudelijk behandeld door de raadscommissie. 

5. Rondvraag en sluiting.
 De agendacommissie stemt ermee in dat de heer Van Lieshout, directeur van de 

Veiligheidsregio Limburg Noord, op 23 juni a.s. in de vergadering van de 
commissie Ruimte aanwezig is voor het geven van een toelichting op de stand van 
zaken. De informatiebijeenkomsten van juni worden besteed aan de 
keuzecatalogus en op 22 juni heeft dhr. Van Lieshout reeds andere verplichtingen.

 De agendacommissie stemt ermee in dat het raadsvoorstel om het 
bestemmingsplan Keenterstraat 22-Dijkerakkerweg 2 vast te stellen als C-stuk in 
de raad van 8 juli komt. Het ontwerp-plan ligt tot en met 17 juni ter inzage en zou 
bij het hanteren van de normale procedure pas op 1 oktober in de raad behandeld 



kunnen worden. Het betreft een ontwikkeling die specifiek is benoemd in de 
structuurvisie. De raad kan inhoudelijk 2 weken vóór de raadsvergadering van het 
dossier kennis nemen door het besluit van het college over het ontwerp-
bestemmingsplan, welk besluit staat gepland voor  23 juni, via de TILS-lijst in te 
zien. Het raadsvoorstel wordt dan eveneens opgemaakt.  

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 


