
Verslag openbare vergadering agendacommissie
d.d. 5 oktober 2016

 

Aanwezig:
Voorzitter burgemeester Heijmans
Fractievoorzitters de heren Van Buuren (VVD), Goubet (SP), Van den Heuvel 

(Weert Lokaal), Zincken (Juist495) en de dames Kadra 
(PvdA), Beenders-Van Dooren (DUS Weert) en Stokbroeks 
(D66) 

Waarnemend  raadsvoorzitter de heer Sijben (CDA)
Plaatsvervangend 
commissievoorzitter

mevrouw Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal; plv. voorzitter 
commissie BV-IW)

Griffier mevrouw Wolfs-Corten
Secretaris de heer Knaapen

Afwezig:
Fractievoorzitter de heer Stals (CDA)
Commissievoorzitter de heer Verheggen (Weert Lokaal; voorzitter commissie 

Ruimte)

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

2. Vaststellen concept-verslag 7 september 2016.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Vaststellen concept-agenda’s informatiebijeenkomst BV-IW d.d. 11 oktober 
2016 en informatiebijeenkomst Ruimte d.d. 12 oktober 2016.

Informatiebijeenkomst BV-IW  
Akkoord. 

Informatiebijeenkomst Ruimte
Akkoord. Bij het onderwerp ‘prioriteiten 2017: Weert-West en Binnenstad’ zullen aan de orde 
geweest zijnde raadsvoorstellen en verzonden raadsinformatiebrieven beschikbaar worden 
gesteld. 

4. Vaststellen concept-agenda’s commissievergaderingen raadscommissie BV-IW 
d.d. 18 oktober 2016 en raadscommissie Ruimte d.d. 19 oktober 2016.

Commissie BV-IW
Akkoord.

Commissie Ruimte
Akkoord. Nagegaan zal worden wanneer de gemeenschappelijke regeling RUD aan de orde 
komt. NOOT: Dit voorstel komt naar verwachting in september 2017 naar de raad.

5. C-stukken.
Liggen niet voor.

6. Bespreken vergaderschema 2017.
Akkoord.

7. Overzicht extra bijeenkomsten.



Er wordt gediscussieerd over de wandeling die in het kader van de presentatie van de 
museumnota wordt georganiseerd. Nagegaan zal worden of de discussieavond op 17 oktober 
over het beleidskader sociaal domein niet alleen voor de raad, maar voor iedereen bedoeld is.
NOOT: De avond van 17 oktober is bedoeld om input op te halen voor het beleidskader sociaal 
domein en is toegankelijk voor alle belangstellenden: inwoners, zorgaanbieders, raadsleden, 
ambtenaren.

8. Rondvraag en sluiting.
Er wordt een informatiebijeenkomst over het masterplan ICT georganiseerd, voorafgaand aan 
een reguliere informatiebijeenkomst voor de commissie BV-IW. 
NOOT: Deze informatieavond is gepland op 8 november van 18.30 uur tot 20.00 uur. De reguliere 
informatiebijeenkomst begint om 20.00 uur.

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 


