
Verslag openbare vergadering agendacommissie
d.d. 7 september 2016

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

(Weert Lokaal), Stals (CDA), Zincken (Juist495) en 
mevrouw Kadra (PvdA), mevrouw Beenders-Van Dooren 
(DUS Weert) en mevrouw Stokbroeks (D66) 

Waarnemend  raadsvoorzitter de heer Sijben (CDA)
Commissievoorzitters de heren Verheggen (Weert Lokaal; voorzitter commissie 

Ruimte) en Coolen (CDA; voorzitter commissie BV-IW)
Plv. Griffier de heer Otten
Secretaris de heer Knaapen

Afwezig:
Griffier mevrouw Wolfs-Corten

1. Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en vermeldt de berichten 
van verhindering. Voorts worden twee nieuwe fractievoorzitters welkom geheten, de heer 
van den Heuvel en de heer Zincken.

2. Vaststellen concept-verslag 29 juni 2016.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Vaststellen concept-agenda’s informatiebijeenkomst BV-IW d.d. 13 september 
2016 en informatiebijeenkomst Ruimte d.d. 14 september 2016.

De agendacommissie besluit vanwege de volle agenda’s de begrotingscyclus in oktober ook te 
gebruiken voor agendapunten die doorgeschoven kunnen worden. Dat betekent dat er in de 
informatiebijeenkomsten BV-IW en Ruimte van 11 en 12 oktober een begrotingsdeel is (indicatie 
30 minuten) en daarnaast ruimte voor overige presentaties. Dat geldt ook voor 
commissievergaderingen van 18 en 19 oktober (begrotingsdeel en ruimte voor overige 
voorstellen). Bekeken wordt of er een extra raadsvergadering op 7 november gepland kan 
worden om de doorgeschoven agendapunten te behandelen.

Informatiebijeenkomst BV-IW  
 Bekeken wordt of de presentatie VVV Midden-Limburg in de informatiebijeenkomst BV-IW 

kan plaatsvinden. 

Informatiebijeenkomst Ruimte
 Bekeken wordt of de presentatie VVV Midden-Limburg in de informatiebijeenkomst BV-IW 

kan plaatsvinden. 
 De presentaties over de Ringbanenvisie en evaluatie welstandsbeleid worden van de 

agenda afgevoerd. Deze dienen na de inspraakperiode terug te komen.
 Bekeken wordt of de presentaties over de woningbouwplannen Kloosterstraat en La Coer 

Bleu in de cyclus van oktober kunnen plaatsvinden.

4. Vaststellen concept-agenda’s commissievergaderingen raadscommissie BV-IW 
d.d. 20 september 2016 en raadscommissie Ruimte d.d. 21 september 2016.

Commissie BV-IW
 Bekeken wordt of de agendapunten beschut werk, handhavingsbeleidsplan WIZ, 

vaststellen gedragscodes en regionale samenwerking in de cyclus van oktober kunnen 
worden ondergebracht.

Commissie Ruimte



 Bekeken wordt of de agendapunten Maaseikerweg-Beatrixlaan, GRP, herstel schade 
verharding Stationsplein en startersleningen in de cyclus van oktober kunnen worden 
ondergebracht.

5. C-stukken.
Het C-stuk onttrekken weggedeeltes wordt gewijzigd in een B-stuk. Wel wordt gekeken of dit 
eventueel in de cyclus van oktober kan worden ondergebracht.

6. Overzicht extra bijeenkomsten.
Er zijn geen opmerkingen op het overzicht van extra bijeenkomsten.

7. Rondvraag en sluiting.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 


