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-CONCEPT- 

Verslag openbare vergadering agendacommissie 

d.d. 6 juni 2018 

  
Aanwezig:  
Voorzitter burgemeester Heijmans 

Fractievoorzitters T. van Gemert (VVD), S. Winters (Weert Lokaal), I. 

Beenders-Van Dooren (DUS Weert), M. Stokbroeks 

(D66) en F. Kadra (PvdA) 

Waarnemend  raadsvoorzitter 

en plaatsvervangend 

fractievoorzitter 

P. Sijben (CDA) 

Secretaris G. Brinkman 

Griffier M. Wolfs-Corten  

 

Afwezig: 

Fractievoorzitters H. Stals (CDA) en J. Goubet (SP) 

 

 

1. Opening en mededelingen.  

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

berichten van verhindering. De voorzitter deelt mede dat de griffie deze week is 

verhuisd naar kamer 1.11. 

 

2. Vaststellen concept-verslag 16 mei 2018. 

Geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Bespreken beleidskalender. 

Geen opmerkingen. 

 

4. Vaststellen concept-agenda’s informatiebijeenkomst BV-IW d.d. 12 juni 2018 en 

informatiebijeenkomst Ruimte d.d. 13 juni 2018. 

 

Informatiebijeenkomst BV-IW 

• Agendapunt 9 (oriëntatietraject sociaal domein brede aanpak) wordt onder voorbehoud 

van instemming van wethouder Sterk van de agenda gehaald. 

• De agenda is voor het overige akkoord.  

 

Informatiebijeenkomst Ruimte 

• De agenda is akkoord.  

 

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

d.d. 19 juni 2018 en raadscommissie Ruimte d.d. 20 juni 2018. 

 

Raadscommissie BV-IW 

• De heer Van Gemert verzoekt om de vragen die in de auditcommissie op 18 juni gesteld 

worden in het kader van het onderzoek van de jaarrekening op 19 juni voorafgaand aan 

de commissie BV-IW beschikbaar te stellen. De griffier zal nagaan of dat mogelijk is. 
NOOT: de vragen worden op 19 juni in de loop van de middag beschikbaar gesteld via GO. 

• Het initiatiefvoorstel over de vergaderstructuur 2018-2022 wordt aan de agenda 

toegevoegd.  

• De agenda is voor het overige akkoord.  

 

Raadscommissie Ruimte 

• De agenda is akkoord.  
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6. C-stukken.  

Er liggen geen C-stukken voor. 

 

7. Extra bijeenkomsten. 

Het college verzocht in de raadsinformatiebrief van 5 juni 2018 om op 5 juli om 19.30 

uur een extra raadsvergadering te houden over de jaarstukken. De agendacommissie 

stemt hiermee in.  

 

8. Rondvraag en sluiting. 

De beide informatiebijeenkomsten (12 en 13 juni) en de vergadering van de 

commissie BV-IW (19 juni) zullen worden voorgezeten door de burgemeester. De 

vergadering van de commissie Ruimte op 20 juni zal worden voorgezeten door de 

heer Van de Loo. Deze informatiebijeenkomsten en vergaderingen zullen 

plaatsvinden in de commissiekamers (wand open). 

  

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.  

 


