
Verslag openbare vergadering agendacommissie
d.d. 24 mei 2017

 
Aanwezig:
Voorzitter burgemeester Heijmans
Fractievoorzitters de heren Kusters (Weert Lokaal), Goubet (SP), Stals 

(CDA) en Zincken (Juist495) en de dames Beenders-Van 
Dooren (DUS Weert), Van Eijk (VVD), Zaaboul (PvdA; 
plv. fractievoorzitter) en Stokbroeks (D66) 

Waarnemend  raadsvoorzitter de heer Sijben (CDA)
Commissievoorzitters mevrouw Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal; voorzitter 

commissie BV-IW)
Secretaris de heer Brinkman
Griffier mevrouw Wolfs-Corten

Afwezig:
Fractievoorzitters mevrouw Kadra (PvdA)
Commissievoorzitter de heer Verheggen (Weert Lokaal; voorzitter commissie 

Ruimte)

1. Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heer Verheggen is 
wegens vakantie afwezig. Mevrouw Van Eijk is de eerste keer als fractievoorzitter 
aanwezig. Mevrouw Zaaboul vervangt mevrouw Kadra. Op 30 mei zal de heer Zincken de 
informatiebijeenkomst van de commissie BV-IW voorzitten, wegens vakantie van de 
voorzitter, mevrouw Jacobs. 

2. Vaststellen concept-verslag 24 april 2017.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Vaststellen concept-agenda’s informatiebijeenkomst BV-IW d.d. 30 mei 2017 
en informatiebijeenkomst Ruimte d.d. 31 mei 2017.

Beide agenda’s zijn akkoord. 

4. Vaststellen concept-agenda’s commissievergaderingen raadscommissie BV-IW 
d.d. 6 juni 2017 en raadscommissie Ruimte d.d. 7 juni 2017.

Raadscommissie BV-IW
De agenda is akkoord.

Raadscommissie Ruimte
 Op verzoek van wethouder Van Eersel vindt aan het einde van de vergadering van de 

commissie Ruimte een besloten gedeelte plaats over ontwikkelingen in een project. 
Vooraf worden de raads- en commissieleden in de gelegenheid gesteld zich in een 
ambtelijke werksessie hierover te laten informeren. 

 Geadviseerd wordt bij de Kadernota geen amendementen, maar moties in te dienen. 
Het is weliswaar mogelijk om amendementen in te dienen, maar het is beter het college 
door middel van een motie een opdracht te geven iets op te nemen in de begroting. Als 
het college de motie in het kader van de begroting niet of onvoldoende uitvoert, kan er 
op dat moment altijd nog een amendement worden ingediend. Bijkomend voordeel is 
dat in deze constructie in de motie niet al een dekking behoeft te worden aangegeven.

 De voorzitter zal naar aanleiding van de vraag van de heer Sijben nagaan of er een 
raadsinformatiebrief over de stand van zaken Ark beschikbaar komt.



5. C-stukken.
Liggen niet voor.

6. Extra bijeenkomsten.
Er zijn geen verzoeken om extra bijeenkomsten ontvangen.  

7. Rondvraag en sluiting.
De voorzitter zal de vraag van mevrouw Zaaboul naar de stand van zaken uitvoering motie 
dementievriendelijke gemeente naar wethouder Van den Heuvel doorgeleiden. 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 


