
Verslag openbare vergadering agendacommissie
d.d. 8 maart 2017

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

(CDA), Goubet (SP) en Zincken (Juist495) en de dames 
Kadra (PvdA), Beenders-Van Dooren (DUS Weert) en 
Stokbroeks (D66)

Waarnemend  raadsvoorzitter de heer Sijben (CDA)
Commissievoorzitters de heer Verheggen (Weert Lokaal; voorzitter commissie 

Ruimte) en mevrouw Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal; 
voorzitter commissie BV-IW)

Griffier mevrouw Wolfs-Corten

Afwezig:
Secretaris de heer Brinkman

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

2. Vaststellen concept-verslag 1 februari 2017.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Vaststellen concept-agenda’s informatiebijeenkomst BV-IW d.d. 14 maart 2017 
en informatiebijeenkomst Ruimte d.d. 13 maart 2017.

Informatiebijeenkomst BV-IW 
 Omdat het haalbaarheidsonderzoek rondom de turnaccommodatie nog niet in de 

commissie BV-IW aan de orde is geweest en het onderwerp breder is dan alleen de 
huisvesting, wordt het onderwerp voor de informatiebijeenkomsten van beide 
commissies geagendeerd.

 De burgemeester deelt mede dat het onderwerp voortgang RKEC misschien toch in 
openbaarheid kan worden behandeld. Hij stemt dit af met wethouder Gabriëls.

 De burgemeester kondigt aan dat er op 4 april een presentatie van 10 minuten zal 
plaatsvinden over de nieuwsbrief ICT NML, de nieuwsbrief ICT masterplan en de 
nieuwsbrief samenwerking bedrijfsvoering.

 De agenda is voor het overige akkoord.

Informatiebijeenkomst Ruimte
 De informatiebijeenkomst wordt verplaatst van 16 maart naar 13 maart. Vanuit de 

agendacommissie wordt er op aangedrongen de maandagavonden vrij te houden voor 
fractie-overleg. Gelet op de kortere voorbereidingstijd wordt geprobeerd de stukken 
morgen beschikbaar te stellen. 

 Het onderwerp Weert-west wordt als laatste agendapunt behandeld.
 De agenda is voor het overige akkoord.

4. Vaststellen concept-agenda’s commissievergaderingen raadscommissie BV-IW 
d.d. 21 maart 2017 en raadscommissie Ruimte d.d. 22 maart 2017.

Commissie BV-IW



 Bij het voorstel inzet budget burgerinitiatieven ontbreekt de bijlage. De griffier geeft aan 
dat voor de agendacommissie niet de hele dossiers beschikbaar worden gesteld, maar 
alleen de raadsvoorstellen. 

 Het raadsvoorstel inzake het haalbaarheidsonderzoek rondom de turnaccommodatie 
wordt aan de agenda toegevoegd.

 De agenda is voor het overige akkoord.

Commissie Ruimte
 De agenda is akkoord. 

5. C-stukken.
Liggen niet voor.

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

De gevraagde extra informatiebijeenkomst over de eigen bijdrage WMO wordt gehouden 
op 21 maart na de commissievergadering. Er is dan een uur beschikbaar. Als er meer tijd 
nodig blijkt te zijn, wordt het onderwerp daarna nog een keer geagendeerd. 
De debattraining vindt plaats op 23 mei vanaf 19.30 uur. De auditcommissie stemde 
ermee in om die avond om 18.00 uur bijeen te komen in plaats van om 19.30 uur. 

7. Rondvraag en sluiting.
 Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
 Binnenkort komt de geactualiseerde versie van de beleidskalender in het college.  

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 


