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Verslag openbare vergadering agendacommissie 

d.d. 1 maart 2018 

  
Aanwezig:  
Plaatsvervangend voorzitter de heer Sijben (CDA, waarnemend raadsvoorzitter) 

Fractievoorzitters de heren Kusters (Weert Lokaal), Peterse (SP, 

plaatsvervangend fractievoorzitter), Zincken (Juist495) 

en Stals (CDA), alsmede de dames Van Eijk (VVD), 

Beenders-Van Dooren (DUS Weert), Stokbroeks (D66) 

en Kadra (PvdA) 

Waarnemend  raadsvoorzitter de heer Sijben (CDA) 

Commissievoorzitter en mevrouw Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal; 

voorzitter commissie BV-IW) 

Directiesecretaris mevrouw Nagel 

Griffier mevrouw Wolfs-Corten  

 

Afwezig: 

Voorzitter  burgemeester Heijmans 

Secretaris de heer Brinkman 

Fractievoorzitters de heer Goubet (SP) 

Commissievoorzitter de heer Verheggen (Weert Lokaal; voorzitter commissie 

Ruimte) 

 

 

1. Opening en mededelingen. 

De plaatsvervangend voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij 

vermeldt de berichten van verhindering. 

 

2. Vaststellen concept-verslag 1 februari 2018. 

Geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Bespreken beleidskalender. 

Dit onderwerp wordt aan de nieuwe raad gelaten. 

 

4. Vaststellen concept-agenda’s informatiebijeenkomst BV-IW d.d. 6 maart 2018 en 

informatiebijeenkomst Ruimte d.d. 7 maart 2018. 

 

Beide informatiebijeenkomsten gaan niet door. De agendapunten worden toegevoegd aan 

respectievelijk de vergadering van de commissie BV-IW op 13 maart en de vergadering van de 

commissie Ruimte op 14 maart.  

 

5. Vaststellen concept-agenda’s commissievergaderingen raadscommissie BV-IW d.d. 

13 maart 2018 en raadscommissie Ruimte d.d. 14 maart 2018. 

 

Raadscommissie BV-IW 

• De agenda is akkoord.  

 

Raadscommissie Ruimte 

• Het raadsvoorstel over het speelruimteplan wordt doorgeschoven naar de nieuwe raad.  

• De agenda is voor het overige akkoord.  

 

6. C-stukken. 

Er liggen geen C-stukken voor. 

 

7. Extra bijeenkomsten. 
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Er liggen geen verzoeken voor. 

 

8. Rondvraag en sluiting. 

Mw. Stokbroeks merkt op dat de informatiebijeenkomst van de commissie Ruimte op 7 februari 

niet is doorgegaan wegens gebrek aan agendapunten. Op 6 februari is wel het plan voor de 

renovatie van het Muntcomplex aan de ondernemers is gepresenteerd. De agendacommissie is 

van mening dat het plan ook voor agendering in de informatiebijeenkomst aangeboden had 

kunnen of moeten worden. Een andere mogelijkheid is dat de raadsleden waren uitgenodigd 

voor de bijeenkomst met de ondernemers. 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.  

 

 


