
-CONCEPT-
Verslag openbare vergadering agendacommissie

d.d. 8 april 2015
 Aanwezig:
Voorzitter de heer Sijben (CDA)
Fractievoorzitters de heren Kusters (Weert Lokaal) en Van Buuren (VVD), 

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

Waarnemend raadsvoorzitter de heer Sijben (CDA)
Commissievoorzitters de heren Coolen (CDA) en Verheggen (Weert Lokaal)
Plv. Griffier de heer Otten
Secretaris de heer Knaapen

Afwezig:
Voorzitter burgemeester Heijmans
Fractievoorzitters de heren Goubet (SP) en Stals (CDA)
Griffier mevrouw Wolfs 

1. Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering onder vermelding van de berichten van verhindering 
en heet de aanwezigen welkom. 

2. Vaststellen verslag 4 maart 2015.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen concept-agenda’s informatiebijeenkomsten 14 en 15 april 2015.
Informatiebijeenkomst BV-IW:

 Agendapunt 10 van de informatiebijeenkomst Ruimte (projectenoverzicht) wordt ook 
behandeld in de commissie  BV-IW (na punt 7).

Informatiebijeenkomst Ruimte: 
 De Ringbanenvisie wordt niet geagendeerd. Het is niet bekend wanneer de 

Ringbanenvisie wel geagendeerd wordt. Dit kan in de rondvraag van de 
informatiebijeenkomst aan de orde worden gesteld.

 Het agendapunt T. Hendrix schuift een cyclus door.

4. Vaststellen concept-agenda’s raadscommissies 20 en 21 april 2015.
Raadscommissie BV-IW

 Vanwege andere verplichtingen van Burgemeester Heijmans en Wethouder Gabriëls 
wordt het aanvangstijdstip van de commissie BV-IW verschoven naar 20.00uur.

 Het raadsvoorstel “Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2015-2018” 
wordt in de commissie BV-IW na punt 6 behandeld in plaats van in de commissie Ruimte. 
De fractievoorzitters verwachten tijdens de commissievergadering een mededeling over 
een tijdstip waarop een notitie over paracommercie tegemoet gezien kan worden.

Raadscommissie Ruimte
 Het raadsvoorstel benoemen leden (Monumenten-)welstandscommissie wordt in plaats 

van C-stuk toch als B-stuk in de commissie Ruimte geagendeerd.
 Het raadsvoorstel “Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 2015-2018” 

wordt in de commissie BV-IW behandeld in plaats van in de commissie Ruimte. 

5. Rondvraag en sluiting.
 Naar aanleiding van vragen op de informatieavond Kiezen met visie op 7 april 

2015 wordt nog een extra informatieavond gepland (“big tire”).



 In de uitgave “Belastingoverzicht Provincie Limburg 2015” zijn fouten geslopen.
 De Rekenkamer zal op 19 mei 2015 om 19.30 uur (voorafgaand aan de commissie 

Ruimte) in een informatief gedeelte het Rekenkamerrapport over 
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving presenteren. Of het rapport die 
avond ook inhoudelijk in de commissie wordt behandeld is afhankelijk van de 
ruimte die de agenda dan nog biedt (wordt in de agendacommissie van 6 mei a.s. 
besloten). 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 


