
Verslag openbare vergadering agendacommissie
d.d. 1 februari 2018

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

(Juist495) en Sijben (CDA; plaatsvervangend 
fractievoorzitter), alsmede de dames Beenders-Van 
Dooren (DUS Weert), Stokbroeks (D66) en Kadra (PvdA)

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 
Secretaris de heer Brinkman

Afwezig:
Fractievoorzitters de heer Stals (CDA) en mevrouw Van Eijk (VVD)

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

2. Vaststellen concept-verslag 20 december 2017.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Bespreken beleidskalender.
Geen vragen of opmerkingen.

4. Vaststellen concept-agenda’s informatiebijeenkomst BV-IW d.d. 6 februari 2018 en 
informatiebijeenkomst Ruimte d.d. 7 februari 2018.

Informatiebijeenkomst BV-IW
 De presentatie over het speelruimteplan, die geagendeerd staat voor de 

informatiebijeenkomst van de commissie ruimte, wordt geagendeerd voor de 
informatiebijeenkomst van de commissie BV-IW. 

 De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

Informatiebijeenkomst Ruimte
 Deze bijeenkomst komt te vervallen. De rondvraag wordt betrokken bij de 

commissievergadering van 21 februari a.s.

5. Bespreken vraag mw. Kadra over presentaties door burgers. 
Mw. Kadra vraagt wat de afspraken zijn rondom het laten presenteren van onderwerpen door 
derden in de informatiebijeenkomsten. De griffier licht toe, dat, zolang het initiatief voor een 
plan of project bij de gemeente ligt en de gemeente daarvoor verantwoordelijk is, derden wel 
een bijdrage mogen leveren aan een presentatie. Wil een burger/instelling/organisatie op eigen 
initiatief iets toelichten aan raadsleden, dan moeten zij daarvoor zelf een bijeenkomst 
organiseren en raadsleden daarvoor uitnodigen. 

6. Vaststellen concept-agenda’s commissievergaderingen raadscommissie BV-IW d.d. 
20 februari 2018 en raadscommissie Ruimte d.d. 21 februari 2018.

Raadscommissie BV-IW
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 De agendacommissie geeft aan dat in deze commissie wel alle vragen over de 
stadsdeelvisie beantwoord moeten kunnen worden. Wethouder Sterk is de 
verantwoordelijk portefeuillehouder, maar wethouder Van Eersel wordt verzocht ook bij 
dit agendapunt aanwezig te zijn. Om deze reden wordt de stadsdeelvisie als 
agendapunt 7 geagendeerd. De overige agendapunten schuiven naar achteren.

 De agenda is voor het overige akkoord. 

Raadscommissie Ruimte
 De agenda is akkoord. 

7. C-stukken.
Er liggen geen C-stukken voor.

8. Extra bijeenkomsten.
Er liggen geen verzoeken voor.

9. Vergadercycli maart, april en mei.
De maartcyclus wordt gehandhaafd. Er worden geen controversiële stukken in procedure 
gebracht. In april wordt geen vergadercyclus gepland. In deze maand vindt het uitgebreide 
inwerkprogramma plaats (circa 8 avonden). In mei vindt de raadsvergadering plaats waarin de 
wethouders worden benoemd. Hierin worden ook eventuele spoedeisende, inhoudelijke, niet-
controversiële agendapunten behandeld. Indien nodig worden er ook commissievergaderingen 
gehouden. Deze hebben dan een informeel karakter, omdat de commissies nog niet zijn 
ingesteld. De burgemeester is dan voorzitter, omdat er ook nog geen commissievoorzitters zijn 
benoemd. 

10. Rondvraag en sluiting.
De heer Sijben merkt op dat de aanwezigheid van portefeuillehouders in 
informatiebijeenkomsten en commissievergaderingen gewenst is, ook als de betreffende 
portefeuillehouder geen agendapunten voor die vergadering heeft. 
Mevrouw Duijsters heeft verzocht om het onderwerp ‘betrekken van burgers’ op de agenda te 
zetten. De commissie BV-IW was van mening dat de verdere uitwerking van dit onderwerp aan 
de nieuwe raad moet worden gelaten. Mw. Duijsters vraagt om dit standpunt te herzien. De 
agendacommissie ondersteunt het standpunt van de commissie BV-IW. De burgemeester zal wel 
vóór de verkiezingen een tijdbalk aan de raad doen toekomen. De griffier zal mw. Duijsters over 
het standpunt van de agendacommissie informeren. 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 
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