
Verslag openbare vergadering agendacommissie
d.d. 30 augustus 2017

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

(Juist495) en de dames Van Eijk (VVD) en Stokbroeks 
(D66) 

Waarnemend  raadsvoorzitter de heer Sijben (CDA)
Secretaris de heer Brinkman
Plv. Griffier de heer Otten

Afwezig:
Fractievoorzitters mevrouw Beenders-Van Dooren (DUS Weert), mevrouw 

Kadra (PvdA) en de heer Stals (CDA)
Voorzitters commissies de heer Verheggen (Weert Lokaal: voorzitter commissie 

Ruimte), mevrouw Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal: 
voorzitter commissie BV-IW)

Griffier mevrouw Wolfs-Corten

1. Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de 
berichten van verhindering .

2. Vaststellen concept-verslag  22 juni  2017.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Vaststellen concept-agenda’s informatiebijeenkomst BV-IW d.d. 5 september  2017 
en informatiebijeenkomst Ruimte d.d. 6 september 2017.

Informatiebijeenkomst BV-IW
 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Informatiebijeenkomst Ruimte
 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Vaststellen concept-agenda’s commissievergaderingen raadscommissie BV-IW d.d. 
12 september 2017 en raadscommissie Ruimte d.d. 13 september 2017.

Raadscommissie BV-IW
 Nagegaan wordt of de jaarrekening in de raad of commissies moet worden behandeld. 

Hierbij wordt gekeken naar wat de raad op 12 juli heeft besloten. 

Raadscommissie Ruimte
 Nagegaan wordt of de jaarrekening in de raad of commissies moet worden behandeld. 

Hierbij wordt gekeken naar wat de raad op 12 juli heeft besloten. 
 De gemeentelijke coördinatieregeling op de vestiging van een distributiecentrum op 

bedrijventerrein Kampershoek 2.0 wordt aan de agenda toegevoegd.
 Nagegaan wordt of de GR RUD een cyclus uitgesteld kan worden.

5. C-stukken.



Er ligt één C-stuk voor: het initiatiefvoorstel van het FVO voor de benoeming van een lid in de 
werkgeverscommissie. De agendacommissie is akkoord met rechtstreekse agendering op de 
raadsagenda. Mevrouw Stokbroeks vraagt hoe de procedure voor deze benoeming heeft 
gelopen. De voorzitter zal nog met de griffier spreken over zijn rol in de werkgeverscommissie.

6. Extra bijeenkomsten.

 De agendacommissie gaat akkoord met twee extra bijeenkomsten over WinD. Een in het 
najaar 2017 en een in het voorjaar 2018. De datums hiervoor worden nog gepland.

 De agendacommissie gaat akkoord met de werkconferentie Rekenkamer in het kader 
van het onderzoek burgerparticipatie op 5 oktober a.s.

 De agendacommissie gaat akkoord met de informatiebijeenkomst toekomst Risse op 12 
oktober a.s.

7. Rondvraag en sluiting.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 


