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Verslag openbare vergadering agendacommissie 

d.d. 4 oktober 2018 

  
Aanwezig:  
Voorzitter Burgemeester Heijmans 

Fractievoorzitters S. Winters (Weert Lokaal), H. Stals (CDA), T. van 

Gemert (VVD), J. Goubet (SP), I. Beenders-Van Dooren 

(DUS Weert) en F. Kadra (PvdA) 

Waarnemend  raadsvoorzitter  P. Sijben (CDA) 

Secretaris G. Brinkman 

Griffier M. Wolfs-Corten  

 

Afwezig: 

Fractievoorzitters M. Stokbroeks (D66) 

 

 

1. Opening en mededelingen.  

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

het bericht van verhindering.  

 

2. Vaststellen concept-verslag 29 augustus 2018. 

Geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Bespreken beleidskalender. 

De nieuwe beleidskalender is aangehouden door het college, maar komt voor de 

volgende cyclus beschikbaar.   

 

4. Vaststellen concept-agenda sprekersplein d.d. 10 oktober 2018. 

Het sprekersplein vindt plaats in restaurant De Luifel. Er is apparatuur gehuurd bij 

Averion. De secretaris zal bezien of het wenselijk is om als gemeente zelf een mobiele 

geluidsinstallatie en apparatuur aan te schaffen. Het sprekersplein van 10 oktober wordt 

gecommuniceerd op de website en in ’t Blaadje. Op de gemeentelijke website wordt ook 

aan het sprekersplein in zijn algemeenheid bekendheid gegeven (doel, opzet, 

aanmelding, etc.). 

 

5. Vaststellen concept-agenda’s commissievergaderingen raadscommissie S&I d.d. 

23 oktober 2018, raadscommissie R&E d.d. 24 oktober 2018 en raadscommissie 

M&B d.d. 25 oktober 2018. 

 

Algemeen 

De burgemeester en wethouder Gabriëls zijn in de commissieweek niet aanwezig. 

Het college zal voor vervanging zorgen. Vragen aan de portefeuillehouders kunnen 

desgewenst al vooraf ingestuurd worden. 

 

Raadscommissie S&I 

Concept-agenda is akkoord. 

 

Raadscommissie R&E 

De presentatie bij agendapunt 12 (Weert-west) dient vooraf in GO gezet te worden. 

De agendapunten 14 en 15 worden omgedraaid. De concept-agenda is voor het 

overige akkoord. 

 

Raadscommissie M&B 

Concept-agenda is akkoord. 
NOOT: Na de agendacommissie heeft de SP-fractie verzocht om het initiatiefvoorstel over de 
vuurwerkvrije zones niet in de commissie M&B te behandelen, maar in de commissie S&I. in 
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een mailrondje hebben enkele fracties gereageerd, in positieve zin. De concept-agenda’s van 
beide commissies zijn dienovereenkomstig aangepast. 

 

6. Extra bijeenkomsten. 

De extra bijeenkomst over dienstverlening en communicatie is niet akkoord. Indien 

mogelijk wordt de werkconferentie voor de extra informatiebijeenkomst van 8 januari 

geagendeerd. 

 

7. Rondvraag en sluiting. 

Mw. Kadra merkt op dat de naam van de bekende kledingzaak die zich in het 

vernieuwde Muntcomplex zal vestigen toch weer voortijdig op straat lag. 

 

Dhr. Sijben wijst er op dat de raad moet worden geïnformeerd en in de gelegenheid 

worden gesteld om mee te denken als nieuwe ontwikkelingen een aanvang nemen. 

Daar is de extra informatiebijeenkomst voor bedoeld. De voorzitter vult aan dat de 

beleidskalender een goed instrument hiervoor moet zijn.  

 

Dhr. Van Gemert geeft aan dat volgens de nieuwe systematiek de presentatie over 

het Muntcomplex in de raadscommissie bij de behandeling van het betreffende 

raadsvoorstel had moeten worden gehouden.  

 

De voorzitter kondigt een extra niet-openbare, interactieve bijeenkomst voor raad 

en college aan over de aanpak van de personele knelpunten.  

 

Het sprekersplein kan uit twee delen bestaan: voorop staan de onderwerpen van 

inwoners en instellingen. Als er nog ruimte is kunnen er presentaties vanuit 

college/ambtelijke organisatie plaatsvinden. Deze nieuwe werkvorm is nog wennen. 

Er wordt in de volgende vergadering op teruggekomen.  

 

De vragen die de fractie DUS Weert wil stellen n.a.v. de antwoorden van het college 

op de artikel 40 RvO-brief over de Moeselpeelweg worden bij de rondvraag 

geplaatst van de commissie R&E. de griffier zal met de voorzitter afspreken dat er 

niet te strak aan 1 termijn wordt vastgehouden.  

 

Inzake het GRP/BRP volgt een raadsvoorstel voor de cyclus van december. Hiermee 

wordt tegemoet gekomen aan de wens van dhr. Sijben om hierover in de raad te 

kunnen spreken.  
NOOT: het beschikbaar komen van een raadsvoorstel blijkt op een misverstand te berusten. 
In de volgende vergadering van de agendacommissie zal een memo over dit onderwerp 
voorliggen.  

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.  

 


