
 

 

 

 

 

 
 

Verslag openbare vergadering agendacommissie 

d.d. 20 december 2017 

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

Zincken (Juist495) en de dames Van Eijk (VVD), 
Beenders-Van Dooren (DUS Weert), Stokbroeks (D66) 
en Kadra (PvdA) 

Waarnemend  raadsvoorzitter de heer Sijben (CDA) 
Griffier mevrouw Wolfs-Corten  
Secretaris de heer Brinkman 
 

Afwezig: 

Fractievoorzitter de heer Stals (CDA) 
Commissievoorzitters de heer Verheggen (Weert Lokaal; voorzitter commissie 

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

 

 

1. Opening en mededelingen. 

De voorzitter opent deze laatste vergadering van de agendacommissie in 2017 en heet de 
aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van verhindering. 
 
2. Vaststellen concept-verslag  22 november  2017. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Vaststellen concept-agenda’s informatiebijeenkomst BV-IW d.d. 9 januari 2018 en 

informatiebijeenkomst Ruimte d.d. 10 januari 2018. 

 
Informatiebijeenkomst BV-IW 

• De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De heer Sijben vraagt om meer inhoudelijke 
toelichting in de informatieformulieren. 

 
Informatiebijeenkomst Ruimte 

• Aan de agenda wordt toegevoegd een presentatie over de samenwerkingsovereenkomst 
Werthaboulevard.  

• De agenda is voor het overige akkoord. 
 
4. Vaststellen concept-agenda’s commissievergaderingen raadscommissie BV-IW d.d. 

16 januari 2018 en raadscommissie Ruimte d.d. 17 januari 2018. 

 
Raadscommissie BV-IW 

• Het agendapunt over cameratoezicht wordt vóór agendapunt 7 geagendeerd. De 
behandeltijd wordt teruggebracht naar 30 minuten. 

• De agenda is voor het overige akkoord.  
 
Raadscommissie Ruimte 

• De agenda is akkoord. 
• Het raadsvoorstel over de samenwerkingsovereenkomst Werthaboulevard wordt 

aangepast, omdat het dictum niet compleet was. 
• Mw. Beenders geeft aan dat wethouder Van Eersel beziet of er een excursie naar de 

mouttoren kan worden georganiseerd.  
 
5. C-stukken. 



 

  

Er liggen geen C-stukken voor. 
 
6. Extra bijeenkomsten. 

Er liggen geen verzoeken voor. 
 
7. Rondvraag en sluiting. 

De heer Sijben vraagt of de datum van de volgende informatiebijeenkomst over WinD 
ongewijzigd is. Dat is het geval. 
 
De griffier stelt de beleidskalender aan de orde. In de auditcommissie is door de 
concerncontroler de vraag gesteld of de kalender voldoet als sturingsinstrument voor de raad. 
De indruk bestaat dat er weinig gebruik wordt gemaakt van de beleidskalender. Vanuit de 
agendacommissie wordt aangegeven dat de raad aan de hand van de beleidskalender inzicht in 
de planning wilde krijgen om te kunnen agenderen en sturen. Wat gemist wordt in de 
beleidskalender is informatie over wanneer een proces wordt gestart, waarbij wordt 
aangegeven wanneer en waarop de raad kan sturen. Als de beleidskalender op die manier 
gebruikt kan worden is het zeker een zinvol instrument. Specifiek wordt geconstateerd dat het 
Basisrioleringsplan (BRP) niet op de beleidskalender staat.  
 
Geconcludeerd wordt dat er sprake is van een groeiproces. Afgesproken wordt de 
beleidskalender voortaan als te bespreken agendapunt  op de agenda van de agendacommissie 
te zetten en vóór het vaststellen van de concept-agenda’s.  
 
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.  


