
 

 

 

 

 

 
 

Verslag openbare vergadering agendacommissie 

d.d. 20 april 2017 

  
Aanwezig:  
Voorzitter burgemeester Heijmans 

Fractievoorzitters de heren Kusters (Weert Lokaal), Van Buuren (VVD), 

Goubet (SP) en Zincken (Juist495) en de dames Kadra 

(PvdA) en Stokbroeks (D66)  

Waarnemend  raadsvoorzitter de heer Sijben (CDA) 

Commissievoorzitter de heer Verheggen (Weert Lokaal; voorzitter commissie 

Ruimte) 

Secretaris de heer Brinkman 

Griffier mevrouw Wolfs-Corten 

 

Afwezig: 

Fractievoorzitters de heer Stals (CDA) en mevrouw Beenders-Van Dooren 

(DUS Weert) 

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 de berichten 

van verhindering. 

 

2. Vaststellen concept-verslag 30 maart 2017. 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Vaststellen concept-agenda’s informatiebijeenkomst BV-IW d.d. 2 mei 2017 en 

informatiebijeenkomst Ruimte d.d. 3 mei 2017. 

 

Informatiebijeenkomst BV-IW  

• De presentatie over de stadstriathlon vindt plaats op initiatief van het college. 

• Jaarrapportage 3D 2016: behandeltijd wordt beperkt tot 1 uur (3x 10 minuten 

presentatie en 3x 10 minuten vragen). 

• Er zijn geen stukken over het omvormingsfonds (lefbudget) beschikbaar. 

• Het onderwerp “cultuurbeleid/cultureel manifest” moet zijn “routeplanner cultuur 2017-

2020. Opmaat naar een cultuurstad op maat”. 

• De agenda is voor het overige akkoord. 

 

Informatiebijeenkomst Ruimte 

• De aanvankelijk aangekondigde presentatie over Beekpoort zuid vindt een cyclus later 

plaats. 

• Na de informatiebijeenkomst vindt een besloten vergadering van de commissie ruimte 

plaats over een tweetal onderwerpen. 

• De agenda is voor het overige akkoord.  

 

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

d.d. 9 mei 2017 en raadscommissie Ruimte d.d. 10 mei 2017. 

 

De agenda’s van beide commissies zijn akkoord.  

 

5. C-stukken. 

Liggen niet voor. 

 



 

  

6. Extra bijeenkomsten. 

• 25 april: informatiebijeenkomst over Djuma. 

• 8 juni: informatiebijeenkomst over WinD. 

• 29 juni: informatiebijeenkomst over de nieuwe Omgevingswet. 

• 13 oktober: pub quiz voor raad, college, DT en griffie.  

 

7. Rondvraag en sluiting. 

De heer Verheggen is in de maand mei niet aanwezig. Omdat de plaatsvervangend 

commissievoorzitter ook niet in de gelegenheid is de commissie voor te zitten zal mevrouw 

Zaaboul dat doen.  

Ook de heer Van Buuren is in de maand mei niet aanwezig. 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.  


