
 

 

 

 

 

 
 

Verslag openbare vergadering agendacommissie 

d.d. 24 november 2015 
 Aanwezig:  

Voorzitter burgemeester Heijmans 

Fractievoorzitters de heren Kusters (Weert Lokaal), Stals (CDA), Van 

Buuren (VVD) en Goubet (SP) en de dames Beenders 

(DUS Weert), Stokbroeks (D66) en Kadra (PvdA) 

Waarnemend raadsvoorzitter de heer Sijben (CDA)  

Commissievoorzitters --- 

Griffier mevrouw Wolfs-Corten 

Secretaris  de heer Knaapen 

 

Afwezig: 

Fractievoorzitters  

Commissievoorzitters de heren Coolen (CDA; voorzitter commissie BV-IW) en 

Verheggen (Weert Lokaal; voorzitter commissie Ruimte) 

 

 

1. Opening en mededelingen. 

De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en vermeldt het bericht 

van verhindering van dhr. Verheggen. 

 

2. Vaststellen concept-verslag 4 november 2015. 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen concept-agenda’s informatiebijeenkomst BV-IW d.d. 1 december 

2015 en informatiebijeenkomst Ruimte d.d. 2 december 2015. 

 

Informatiebijeenkomst BV-IW   

• Presentatie uitwerking vennootschapsbelasting wordt toegevoegd; rapport komt morgen 

beschikbaar. 

• Presentatie regelarme bijstand door dhr. M. Snijder wordt toegevoegd (30 minuten, 

waarvan 15 minuten presentatie). 

  

Informatiebijeenkomst Ruimte 

• Voor agendapunt 8 (aanpassing kruispunt Maaseikerweg - Beatrixlaan) wordt 15 minuten 

presentatie en 30 minuten technische vragen/discussie ingepland. 

• Nagegaan wordt of de presentaties van mw. Van Gerwen bij de agendapunten 10 (BIZ) 

en 11 (CMW) vooraf beschikbaar zijn ter voorbereiding.  

• Kopjes notities en presentaties worden weer ingevoegd. 

 

4. Vaststellen concept-agenda’s commissievergaderingen raadscommissie BV-IW 

d.d. 7 december 2015 en raadscommissie Ruimte d.d. 8 december 2015. 

 

Commissie BV-IW 

• Voor agendapunt 11 (onderwijs kinderen AZC) wordt 15 minuten ingepland. 

• De besloten raadsinformatiebijeenkomst over de invulling van de KMS wordt na 

agendapunt 11 ingevoegd. Er wordt 1 uur voor gepland. 

 

Commissie Ruimte 

• Het CDA zal bij de rondvraag vragen stellen over de antwoorden van het college op de 

artikel 40 RvO-vragen over de landbouwbelangen in het buitengebied en de 

uitrijkaartjes. 

• Voor de behandeling van de grondprijsbrief wordt 30 minuten ingepland. 

• Voor de financieringsstructuur BIZ wordt eveneens 30 minuten ingepland.  

 



 

  

Afgesproken wordt de C-stukken voortaan als apart agendapunt voor de agendacommissie op 

de agenda te zetten. 

 

5. Bespreken hoe om te gaan met sprekers, externe inleiders en publiek in relatie 

tot de agenda.  

Afgesproken wordt de agendapunten waarvoor veel publiek aanwezig is als eerste te 

behandelen. Punten waarvoor spreekrecht is aangevraagd worden daarna behandeld. De 

presentaties door externen die van ver moeten komen worden eerder op de avond gepland dan 

van degenen die van minder ver komen. 

 

6. Rondvraag en sluiting. 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.  


