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

Lokaal), Stals (CDA), Zincken (Juist495) en Peterse (plv. 
fractievoorzitter SP) en de dames Zaaboul (PvdA), 
Beenders-Van Dooren (DUS Weert) en Stokbroeks (D66) 

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

Ruimte)
Plaatsvervangend 
commissievoorzitter

mevrouw Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal; plv. voorzitter 
commissie BV-IW)

Griffier mevrouw Wolfs-Corten
Secretaris de heer Knaapen

Afwezig:
Fractievoorzitter de heer Goubet (SP)

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

2. Vaststellen concept-verslag 5 oktober 2016.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

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

Informatiebijeenkomst BV-IW  
 Bij het onderwerp wijziging procesafspraken fusie Risse-Westrom zal de commissie geen 

besluit nemen over de procesafspraken, zoals in het informatieformulier staat 
aangegeven.

 Nagegaan zal worden of het onderwerp integrale samenwerking in het sociaal domein 
kan worden gepresenteerd, zoals wethouder Sterk heeft toegezegd. NOOT: dit gebeurt 
zodra er casuïstiek bekend is, planning 1e kwartaal 2017.

 Er wordt gesproken over de mogelijkheid voor de leden van de agendacommissie om 
zelf onderwerpen te agenderen op de concept-agenda. Er wordt geconcludeerd dat dat 
kan, maar dat dan niet vaststaat dat het college onderliggende stukken kan aanreiken. 
Vervolgens kan de commissie bij aanvang van de informatiebijeenkomst of de 
commissievergadering bij het vaststellen van de agenda bepalen of er over dat 
onderwerp wordt gesproken. 

 De agenda is voor het overige akkoord. 

Informatiebijeenkomst Ruimte
Akkoord. 

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

Commissie BV-IW
Akkoord.



Commissie Ruimte
Akkoord. 

5. C-stukken.
Liggen niet voor.

6. Overzicht extra bijeenkomsten.
 Vanwege de bijeenkomst op 24 november 2016 van SML over het economisch 

profiel zal een eventuele uitloop van de raadsvergadering plaatsvinden op 
maandag 28 november plaatsvinden.

 De informatieavond van Omnibuzz op 23 november zal op het overzicht worden 
gezet.

 Op 6 januari 2017 vindt de nieuwjaarsbijeenkomst plaats van 16.00 uur tot 18.00 
uur.

7. Rondvraag en sluiting.
 Vergaderschema 2017: in juni worden twee informatiebijeenkomsten aan het schema 

toegevoegd (27 juni BV-IW en 28 juni Ruimte). Deze waren abusievelijk niet opgenomen.
 De 3e versie van de beleidskader is gereed en zal worden verspreid.

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 


