
Verslag openbare vergadering agendacommissie
d.d. 3 maart 2016

 Aanwezig:
Voorzitter burgemeester Heijmans 
Fractievoorzitters de heren Van den Heuvel (Weert Lokaal), Stals (CDA) en 

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

Commissievoorzitter de heer Verheggen (Weert Lokaal; voorzitter commissie 
Ruimte)

Griffier mevrouw Wolfs-Corten
Secretaris de heer Knaapen

Afwezig:
Waarnemend  raadsvoorzitter de heer Sijben (CDA)
Commissievoorzitter de heer Coolen (CDA; voorzitter commissie BV-IW)
Fractievoorzitters de heren Kusters (Weert Lokaal) en Goubet (SP)

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

2. Vaststellen concept-verslag 28 januari 2016.
Geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststellen concept-agenda’s informatiebijeenkomst BV-IW d.d. 8 maart 2016 
en informatiebijeenkomst Ruimte d.d. 9 maart 2016.

Informatiebijeenkomst BV-IW  
 Agendapunt 9 (Stand van zaken voorzieningenplan Altweerterheide en dreigende sluiting 

“de Poal”) vervalt; de raad wordt geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief.
 Agendapunt 10 wordt 9.
 Bij agendapunt 13 (Raadsinformatiebrief “Procesbegeleiding traject Weert in Dynamiek 

(WinD)”) wordt ook een presentatie gegeven. Dit onderwerp wordt als agendapunt 10 bij 
de presentaties geagendeerd.

 Bij agendapunt 8 mag de presentatie niet langer duren dan 15 minuten, waarna er 15 
minuten vragen gesteld kunnen worden.

 De agenda is voor het overige akkoord.
 

Informatiebijeenkomst Ruimte
 De agenda is akkoord.
 Als er bij de presentatie over het jaarverslag VTH en het HUP vragen zijn over openbare 

orde en veiligheid, worden deze gesteld in de commissie BV-IW (informatiebijeenkomst of 
commissievergadering).

4. Vaststellen concept-agenda’s commissievergaderingen raadscommissie BV-IW 
d.d. 15 maart 2016 en raadscommissie Ruimte d.d. 16 maart 2016.

Commissie BV-IW
 De agenda is akkoord.

Commissie Ruimte
 De agenda is akkoord. 

5. C-stukken.
Liggen niet voor. 



6. Rondvraag en sluiting.
Weert Lokaal vraagt waarom er zo weinig onderwerpen geagendeerd kunnen worden. Het moet 
niet zo zijn dat er voor het zomerreces extra veel voorstellen voorliggen. De voorzitter geeft aan 
dat de kortere vergadercyclus dit effect heeft. Overigens komt de beleidskalender op 8 maart 
a.s. in het college; deze wordt vervolgens aan de raad beschikbaar gesteld. De 
agendacommissie kan deze gebruiken bij de agendering.

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 


