
Verslag openbare vergadering agendacommissie
d.d. 6 januari 2016

 Aanwezig:
Voorzitter burgemeester Heijmans
(plv.) Fractievoorzitters de heren Kusters (Weert Lokaal), Stals (CDA), Van Buuren 

(VVD) en Peterse (SP) en de dames Beenders (DUS 
Weert), Stokbroeks (D66) en Kadra (PvdA)

Waarnemend raadsvoorzitter de heer Sijben (CDA) 
Commissievoorzitters de heren Coolen (CDA; voorzitter commissie BV-IW) en 

Verheggen (Weert Lokaal; voorzitter commissie Ruimte)
Griffier mevrouw Wolfs-Corten
Secretaris de heer Knaapen

1. Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Vanwege vakantie 
kan hij de agendacommissie van 28 januari niet voorzitten. Afgesproken wordt dat mw. 
Beenders dat zal doen. Op 22 juni wordt de voorjaarsnota behandeld. In verband met de 
benodigde voorbereidingstijd worden dan ook de jaarrekening en de 1e rapportage 
behandeld. 
NOOT: uit nieuwe informatie is gebleken dat de 1e rapportage op 25 mei in de raad komt. 

2. Vaststellen concept-verslag 24 november 2015.
Geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen concept-agenda’s informatiebijeenkomst BV-IW d.d. 12 januari 
2016 en informatiebijeenkomst Ruimte d.d. 13 januari 2016.

Informatiebijeenkomst BV-IW  
 De agendapunten 7 (kwartaalrapportage fusievoorbereiding Risse-Westrom) en 9 

(veiligheidsoverzicht) worden omgedraaid. 
 Voor de agendapunten 8 (opvang asielzoekers) en 9 (veiligheidsoverzicht) wordt 10 

minuten behandeltijd geraamd, voor de agendapunten 7 (kwartaalrapportage 
fusievoorbereiding Risse-Westrom) en 11 (beleidsdocumenten veiligheidsregio) elk 45 
minuten.

 
Informatiebijeenkomst Ruimte

 De agendapunten 7 (bouwplan Hornehoof) en 9 (kraan en kraanhuisje landbouwbelang) 
worden omgedraaid.

4. Vaststellen concept-agenda’s commissievergaderingen raadscommissie BV-IW 
d.d. 19 januari 2016 en raadscommissie Ruimte d.d. 20 januari 2016.

Commissie BV-IW
 De burgemeester is dan afwezig; wethouder Litjens vervangt hem.

Commissie Ruimte
 De agendapunten 7 en 9 worden afgevoerd; de raadsvoorstellen zijn nog niet 

beschikbaar. 

5. C-stukken.
Het voorliggende C-stuk (onderzoek optimalisering exploitatie zwembad De IJzeren Man) wordt 
een B-stuk. Er wordt 15 minuten behandeltijd geraamd. 

6. Rondvraag en sluiting.
Alle fracties zijn van mening dat de klankbordgroep 3D’s moet worden geïntegreerd in de 
commissie BV-IW. Dit zal worden doorgegeven aan wethouder Sterk. 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 


