
Verslag openbare vergadering agendacommissie
d.d. 1 februari 2017

 
Aanwezig:
Voorzitter burgemeester Heijmans
Fractievoorzitters de heren Kusters (Weert Lokaal), Van Buuren (VVD), 

Stals (CDA) en Zincken (Juist495) 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
Secretaris de heer Knaapen

Afwezig:
Fractievoorzitter de heer Goubet (SP)
Commissievoorzitter mevrouw Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal; voorzitter 

commissie BV-IW)

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

2. Vaststellen concept-verslag 22 december 2016.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Vaststellen concept-agenda’s informatiebijeenkomst BV-IW d.d. 7 februari 
2017 en informatiebijeenkomst Ruimte d.d. 8 februari 2017.

Informatiebijeenkomst BV-IW 
 Agendapunt 8 (stand van zaken Munttheater) wordt op verzoek van het college van de 

agenda gehaald. Het college zal nog laten weten wat daarvoor de reden is. 
 Agendapunt 11 (Waarstaatjegemeente) wordt van de agenda gehaald. Er wordt een 

keer een half uur vóór een informatiebijeenkomst of commissievergadering van BV-IW 
een uitleg georganiseerd.

 Agendapunt 14 (uitvoeringsprogramma VTH) wordt van de agenda gehaald. Het CDA 
zal vragen over dit TILS-stuk stellen bij de rondvraag in beide commissievergaderingen.

 Agendapunt 15 (RKEC) wordt eventueel deels in beslotenheid behandeld. Er wordt in 
totaal 30 minuten voor ingeruimd.

 De agenda is voor het overige akkoord.

Informatiebijeenkomst Ruimte
 Agendapunt 7 (stand van zaken stationsplein) kan vervallen vanwege agendapunt 11 

(aanpassingen stationsplein).
 Agendapunt 8 (uitvoeringsprogramma VTH) wordt van de agenda gehaald. Het CDA zal 

vragen over dit TILS-stuk stellen bij de rondvraag in beide commissievergaderingen.
 Over het onderwerp waterfront/bassin heeft op 30 januari jl. een extra 

informatiebijeenkomst met een uitgebreide presentatie plaatsgevonden. Opnieuw een 
presentatie is voor de agendacommissie niet nodig. Er worden eventuele vragen 
beantwoord. Hiervoor wordt 15 minuten ingeruimd.

 De agenda is voor het overige akkoord.



4. Vaststellen concept-agenda’s commissievergaderingen raadscommissie BV-IW 
d.d. 14 februari 2017 en raadscommissie Ruimte d.d. 15 februari 2017.

Commissie BV-IW
 Bij agendapunt 10 (verantwoording fractiebudgetten) is de burgemeester 

portefeuillehouder.
 De agenda is voor het overige akkoord.

Commissie Ruimte
 Presentaties mogen maximaal 15 minuten duren. 
 Na agendapunt 12 (grondprijsbrief 2017) zal de wethouder in een besloten deel van de 

vergadering de stand van zaken acquisitie bedrijventerreinen mededelen. 
 Op het raadsvoorstel aanpassingen stationsplein staat de burgemeester als 

portefeuillehouder, dat moet dhr. Van den Heuvel zijn.
 De agenda is voor het overige akkoord. 

5. C-stukken.
Liggen niet voor.

6. Overzicht extra bijeenkomsten en het overzicht van de dinsdagen die 
beschikbaar zijn voor extra bijeenkomsten.

Er zijn teveel extra bijeenkomsten. De werkdruk is hoog. 
 Het communicatieplan wordt behandeld op dezelfde avond als de 

integriteitstraining (23 februari van 19.30 uur – 20.30 uur). Het college nodigt de 
raad hiervoor uit n.a.v. de door de raad aangenomen motie. 

 Er wordt pragmatisch omgegaan met het organiseren van extra bijenkomsten. Bij 
voorkeur worden extra bijeenkomsten op dinsdagavonden gepland. 

7. Rondvraag en sluiting.
 De griffier heeft van de werkgeverscommissie de opdracht gekregen om de dicta van 

raadsvoorstellen te controleren op raadsbevoegdheid en duidelijkheid. Het dictum over 
de nota verbonden partijen is niet correct, want dubbel. De griffier zal nagaan of dat 
bewust zo is geformuleerd. Indien dat niet het geval is, wordt het dictum aangepast. 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 


