
 

 

 

 

 

 
 

Verslag openbare vergadering agendacommissie 

d.d. 29 juni 2016 

  
 

Aanwezig:  
Plaatsvervangend voorzitter de heer H. Stals (CDA) 
Fractievoorzitters de heren Van Buuren (VVD), Kusters (Weert Lokaal) 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) 

Griffier mevrouw Wolfs-Corten 
Secretaris  de heer Knaapen 
 

Afwezig: 

Voorzitter burgemeester Heijmans  
Fractievoorzitter de heer Goubet (SP) 
 

 

1. Opening en mededelingen. 

De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en vermeldt de berichten 
van verhindering. De griffier geeft aan dat vanwege het grote aantal agendapunten de 
raadsvergadering waarschijnlijk op 21 juli wordt voortgezet. Het is goed als men hier in 
de agenda rekening mee houdt. 
 
2. Vaststellen concept-verslag 26 mei 2016. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Vaststellen concept-agenda’s informatiebijeenkomst BV-IW d.d. 5 juli 2016 en 

informatiebijeenkomst Ruimte d.d. 6 juli 2016. 

De agendacommissie constateert dat informatiebijeenkomsten met burgers over bijvoorbeeld 
groen of subsidies vaak worden gepland op avonden waarop de raad vergaderingen heeft. 
Hierdoor kunnen raadsleden informatiebijeenkomsten niet bijwonen en dus niet vernemen hoe 
burgers tegen iets aankijken. De secretaris neemt dit signaal mee naar de ambtelijke 
organisatie. 
 
Informatiebijeenkomst BV-IW   

• De presentaties over de stadsdeelvisie Weert zuid en over het wijkpark Fatima worden 
geagendeerd voor beide informatiebijeenkomsten. 

• De informatiebijeenkomst over WinD wordt in het najaar gehouden, waarschijnlijk op 8 
september a.s. 

• De agenda is voor het overige akkoord. 
 
Informatiebijeenkomst Ruimte 

• De presentaties over de stadsdeelvisie Weert zuid en het wijkpark Fatima worden vóór de 
jaarrekening geagendeerd. 

• De agenda is voor het overige akkoord. 
• De agendacommissie merkt op dat soms een concept de inspraak ingaat voordat de raad 

dit heeft gezien (zoals de welzijnsverordening) en soms een stuk na behandeling in de 
commissie de inspraak ingaat (landschapsvisie).  

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

d.d. 12 juli 2016 en raadscommissie Ruimte d.d. 13 juli 2016. 



 

  

 
Commissie BV-IW 

• De gedragscodes worden geagendeerd na akkordering van het initiatiefvoorstel door het 
FVO. 

• Het raadsvoorstel om de stadsdeelvisie Weert zuid vast te stellen wordt niet in de 
commissie BV-IW behandeld, maar in de commissie Ruimte. 

• De agenda is voor het overige akkoord. 
 
Commissie Ruimte 

• Het raadsvoorstel om de stadsdeelvisie Weert zuid vast te stellen wordt toegevoegd. 
• De agenda is voor het overige akkoord. 

 
5. C-stukken. 

Het initiatiefvoorstel om een lid van de Rekenkamer Weert te benoemen wordt als C-stuk aan 
de raadsagenda toegevoegd. 
De raadsvoorstellen inzake de archiefverordening en de voorzieningen huisvesting onderwijs 
worden als B-stukken behandeld (behandeltijd elk 5 minuten).  
Het voorstel tarieventabel naamswijziging parkeerlocatie blijft een C-stuk. 
 
6. Overzicht extra bijeenkomsten. 

• De agendacommissie verzoekt om stukken vóór de brainstormsessie over parkeren op 
14 september a.s. Er zou een overzicht van te beantwoorden vragen moeten voorliggen 
of een overzicht van de situatie vanaf januari, met daarbij de geconstateerde gevolgen 
en wat daaraan gedaan kan worden.  

• Op 30 september vindt een gemeentefeest plaats. 
• De informatiebijeenkomst over de fusie Risse-Westrom vindt plaats op 13 juli a.s., dat 

is gelijktijdig met de vergadering van de commissie Ruimte. 
• De griffier wijst op de integriteitstraining die op 14 juli a.s. wordt georganiseerd. De pas 

benoemde vertrouwenspersoon integriteit (VPI) van de gemeente zal deze avond vorm 
geven. De raads- en commissieleden worden opgeroepen zich aan te melden.  

 
7. Rondvraag en sluiting. 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
 
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.  


