
 

 

 

 

 

 
 

-CONCEPT- 

Verslag openbare vergadering agendacommissie 

d.d. 26 oktober 2017 

  
Aanwezig:  
Voorzitter burgemeester Heijmans 

Fractievoorzitters de heren Kusters (Weert Lokaal), Stals (CDA) en Zincken 

(Juist495) en de dames Van Eijk (VVD), Beenders-Van 

Dooren (DUS Weert), Kadra (PvdA) en Stokbroeks (D66)  

Waarnemend  raadsvoorzitter de heer Sijben (CDA) 

Voorzitters commissies de heer Verheggen (Weert Lokaal; voorzitter commissie 

Ruimte), mevrouw Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal; 

voorzitter commissie BV-IW) 

Griffie mevrouw Wolfs-Corten en de heer Otten 

Secretaris de heer Brinkman 

 

Afwezig: 

Fractievoorzitter de heer Goubet (SP) 

 

 

1. Opening en mededelingen. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de 

berichten van verhindering. 

 

2. Vaststellen concept-verslag  28 september  2017. 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Vaststellen concept-agenda’s informatiebijeenkomst BV-IW d.d. 7 november 2017 

en informatiebijeenkomst Ruimte d.d. 8 november 2017. 

 

Informatiebijeenkomst BV-IW 

• Deze bijeenkomst komt te vervallen. De agendapunten worden aan de agenda van de 

vergadering van de commissie BV-IW d.d. 14 november 2017 toegevoegd.  

 

Informatiebijeenkomst Ruimte 

• Deze bijeenkomst komt te vervallen. De agendapunten worden aan de agenda van de 

vergadering van de commissie Ruimte d.d. 15 november 2017 toegevoegd.  

 

4. Vaststellen concept-agenda’s commissievergaderingen raadscommissie BV-IW d.d. 

14 november 2017 en raadscommissie Ruimte d.d. 15 november 2017. 

 

Raadscommissie BV-IW 

• Zie boven. 

 

Raadscommissie Ruimte 

•  Zie boven. 

 

5. C-stukken. 

Er liggen geen C-stukken voor. 

 

6. Extra bijeenkomsten. 

Er liggen geen verzoeken om extra bijeenkomsten voor. 

 

 

 



 

  

7. Rondvraag en sluiting. 

De griffier zal de extra bijeenkomsten van 9 november 2017 (werkconferentie 3D’s) en 16 

november 2017 (WinD) in de kalender van GO zetten. 

 

Er wordt besproken of de agendacommissie kan besluiten onderwerpen op een bepaald 

moment te agenderen. De voorzitter geeft aan dat de agendacommissie de concept-

agenda’s vaststelt en de commissie en de raad de definitieve agenda’s. Er kunnen 

onderwerpen door de agendacommissie worden geagendeerd, maar het college kan niet 

worden verplicht stukken daarvoor aan te leveren. 

Nagegaan zal worden of de vervolgnotitie op het Gemeentelijk Rioleringsplan in december 

geagendeerd kan worden.  

Antwoord vanuit ambtelijke organisatie: Bedoeld wordt waarschijnlijk het Basis 

Rioleringsplan (BRP). Over het BRP staat een beantwoording via een RIB in de planning 

voor het einde van het jaar. Het gaat over de knelpunten waterhuishouding. Gepland is 

behandeling in het college op 19 december. 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.  


