
Verslag openbare vergadering agendacommissie
d.d. 26 mei 2016

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

(Weert Lokaal, plv. fractievoorzitter) en Stals (CDA) en 
mevrouw Kadra (PvdA) 

Waarnemend  raadsvoorzitter de heer Sijben (CDA)
Griffier mevrouw Wolfs-Corten
Secretaris de heer Knaapen

Afwezig:
Fractievoorzitters de heer Kusters (Weert Lokaal), mevrouw Beenders-Van 

Dooren (DUS Weert) en mevrouw Stokbroeks (D66)
Commissievoorzitters de heren Verheggen (Weert Lokaal; voorzitter commissie 

Ruimte) en Coolen (CDA; voorzitter commissie BV-IW)

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

2. Vaststellen concept-verslagen 30 maart en 28 april 2016.
De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld. 

3. Vaststellen concept-agenda’s informatiebijeenkomst BV-IW d.d. 31 mei 2016 
en informatiebijeenkomst Ruimte d.d. 1 juni 2016.

Informatiebijeenkomst BV-IW  
 De agendapunten 7 (voorjaarsnota) en 8 (rapportage AZC) worden omgedraaid.
 De agenda is voor het overige akkoord.

Informatiebijeenkomst Ruimte
 De agenda is akkoord.

4. Vaststellen concept-agenda’s commissievergaderingen raadscommissie BV-IW 
d.d. 14 juni 2016 en raadscommissie Ruimte d.d. 15 juni 2016.

Beide agenda’s zijn akkoord. 

5. C-stukken.
Liggen niet voor. 

6. Overzicht extra bijeenkomsten
Geen opmerkingen. 

7. Rondvraag en sluiting.
Vanwege afwezigheid van de voorzitter op 29 juni a.s. zal de heer Stals de agendacommissie en 
het FVO voorzitten.  

Het draaiboek van de voorjaarsnotabehandeling wordt in de agendacommissie besproken in 
plaats van in het FVO en wordt als volgt aangepast:

 Er worden in principe na de commissiebehandeling geen technische vragen meer gesteld.
 Er worden in principe door het college op 22 juni geen technische vragen meer 

beantwoord.
 De fracties geven bij de politiek-bestuurlijke vragen in de politieke visies aan of zij daar 

een antwoord op verwachten.



 Het college zal reageren op de politieke visies van de fracties, mits deze tijdig zijn 
ingediend.

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 


