
-CONCEPT-
Verslag openbare vergadering agendacommissie

d.d. 28 januari 2016
 Aanwezig:
Plaatsvervangend voorzitter mevrouw I. Beenders-Van Dooren (DUS Weert)
Fractievoorzitters de heren Kusters (Weert Lokaal), Stals (CDA), Van Buuren 

(VVD) en Goubet (SP) en mevrouw Kadra (PvdA)
Waarnemend raadsvoorzitter de heer Sijben (CDA) 
Commissievoorzitter de heer Verheggen (Weert Lokaal; voorzitter commissie 

Ruimte)
Griffier mevrouw Wolfs-Corten
Secretaris de heer Knaapen

Afwezig:
Voorzitter burgemeester Heijmans
Commissievoorzitter de heren Coolen (CDA; voorzitter commissie BV-IW)
Fractievoorzitter mevrouw Stokbroeks (D66)

1. Opening en mededelingen.
De plaatsvervangend voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. In 
verband met zijn vakantie kan de burgemeester de agendacommissie niet voorzitten. Mw. 
Stokbroeks (D66) is afwezig vanwege verwondingen na een val van haar paard.

2. Vaststellen concept-verslag 6 januari 2016.
Geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen concept-agenda’s informatiebijeenkomst BV-IW d.d. 2 februari 
2016 en informatiebijeenkomst Ruimte d.d. 3 februari 2016.

Informatiebijeenkomst BV-IW  
 Communicatieplan: bij het peilen van meningen bestaat het risico dat er al politieke 

standpunten worden geuit. Er wordt een kwartier meer tijd ingeruimd voor dit 
agendapunt, zodat er meningen gedeeld kunnen worden. 

 De agenda is voor het overige akkoord.
 

Informatiebijeenkomst Ruimte
 De heer Peterse (SP) zal deze informatiebijeenkomst voorzitten.
 De agenda is akkoord.

4. Vaststellen concept-agenda’s commissievergaderingen raadscommissie BV-IW 
d.d. 16 februari 2016 en raadscommissie Ruimte d.d. 17 februari 2016.

Commissie BV-IW
 Agendapunt 9 (verlenen subsidie voor sportverenigingen voor het jaar 2016 aan 

basketbalvereniging BAL): vanwege de relatie met de besluitvorming over de nota 
topsport van 27 januari jl. wordt de portefeuillehouder verzocht de stand van zaken tot op 
dat moment aan te geven, waarna de commissie besluit het voorstel al dan niet te 
behandelen.

 De agenda is akkoord.

Commissie Ruimte
 Het CDA zal bij de rondvraag vragen stellen over de antwoorden op artikel 40 RvO-

vragen over de uitrijtickets.
 De agenda is akkoord. 

5. C-stukken.
Liggen niet voor. 



6. Rondvraag en sluiting.
De agendacommissie stemt in met het voorstel van mw. Beenders (DUS Weert) om een 
bijeenkomst te houden over de gemeentelijke begroting, bezien door de ogen van de financieel 
specialisten in de raad. De griffier zal deze bijeenkomst organiseren. 

De plaatsvervangend voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de 
aanwezigen. 


