
Verslag openbare vergadering agendacommissie
d.d. 30 maart 2016

 
Aanwezig:
Voorzitter burgemeester Heijmans 
Fractievoorzitters de heren Kusters (Weert Lokaal), Goubet (SP) en Van 

Buuren (VVD) en de dames Kadra (PvdA), Beenders-Van 
Dooren (DUS Weert) en Stokbroeks (D66)

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

Ruimte)
Griffier mevrouw Wolfs-Corten

Afwezig:
Fractievoorzitter de heer Stals (CDA)
Commissievoorzitter de heer Coolen (CDA; voorzitter commissie BV-IW)
Secretaris de heer Knaapen

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

2. Vaststellen concept-verslag 3 maart 2016.
Geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen concept-agenda’s informatiebijeenkomst BV-IW d.d. 5 april 2016 
en informatiebijeenkomst Ruimte d.d. 6 april 2016.

Informatiebijeenkomst BV-IW  
 Bij agendapunt 10 (ontwikkeling kwaliteitskader voor Jeugdhulp en Wmo) wordt nagegaan 

of het concept-kwaliteitskader vooraf beschikbaar kan worden gesteld, waarover op het 
informatieformulier wordt gesproken.

 Bij agendapunt 11 (verwerving van  Jeugdhulp en Wmo 2017 en verder) wordt het B&W-
besluit van 1 maart 2016 als achterliggend stuk toegevoegd.

 Bij de andere onderwerpen wordt eveneens nagegaan of er stukken ter voorbereiding 
beschikbaar kunnen worden gesteld (B&W-besluiten of de presentaties).

 Agendapunt 7 van de concept-agenda voor de commissie Ruimte (agenda Midden-
Limburg) wordt in een vergadering-deel van de commissie BV-IW na de info BV-IW 
behandeld, omdat de burgemeester een week later in China is. De agendacommissie acht 
het niet noodzakelijk de leden van de commissie Ruimte hiervoor expliciet uit te nodigen, 
omdat het onderwerp tot het taakveld van de commissie BV-IW behoort.

 De agenda is voor het overige akkoord.
 

Informatiebijeenkomst Ruimte
 N.a.v. agendapunt 7 (presentatie Ark/Natuurmonumenten) wordt aan de wethouder 

meegegeven, dat een presentatie in een informatiebijeenkomst onder zijn 
verantwoordelijkheid valt en niet onder de verantwoordelijkheid van de externe inleider.

 Bij agendapunt 8 (POL-uitwerking werklocaties) wordt nagegaan of er een document van 
de provincie is, dat als achtergrondinformatie kan worden verstrekt.

 Bij agendapunt 9 (Keyport) wordt het betreffende collegebesluit toegevoegd aan de 
stukken.

 De agenda is voor het overige akkoord.

4. Vaststellen concept-agenda’s commissievergaderingen raadscommissie BV-IW 
d.d. 12 april 2016 en raadscommissie Ruimte d.d. 13 april 2016.



Commissie BV-IW
 De agenda is akkoord.

Commissie Ruimte
 Agendapunt 7 (agenda Midden-Limburg) wordt verplaatst naar een vergadering van de 

commissie BV-IW op 5 april.
 Agendapunt 10 (multimodale terminal) wordt vanwege de afwezigheid van wethouder 

Van Eersel in de commissieweek verplaatst naar een vergadering-deel na de 
informatiebijeenkomst Ruimte op 6 april.

 De agenda is voor het overige akkoord. 

5. C-stukken.
Liggen niet voor. 

6. Rondvraag en sluiting.
 Wethouder Gabriëls is in de week van de informatiebijeenkomsten in mei op vakantie. 

Afgesproken wordt dat de presentatie over windenergie wordt gehouden tijdens de 
commissievergadering van 18 mei.

 De agendacommissie stemt in met het informeren van beide commissies over de 
ontwerp-stadsdeelvisie Weert-zuid op 5 juli a.s. Dit onderwerp wordt vooraan op de 
agenda gezet en de leden van de commissie Ruimte worden voor dit agendapunt 
expliciet uitgenodigd.

 De beleidskalender zal telkens als achtergrondinformatie bij de stukken voor de 
agendacommissie in GO worden gezet.

 N.a.v. het initiatief van mw. Beenders om een bijeenkomst te organiseren waar raads- 
en commissieleden uitleggen hoe zij tegen de gemeentelijke stukken van de financiële 
cyclus aankijken wordt afgesproken dat de griffier raadsleden en commissieleden met 
een financiële achtergrond benadert om te vragen wie tijdens deze bijeenkomst een 
toelichting wil geven.

 De Raad van Avontuur zal een avond organiseren t.b.v. een “mid-term-evaluation” door 
raad en college.

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 


