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Verslag openbare vergadering agendacommissie 

d.d. 21 maart 2019 

  
Aanwezig:  
Voorzitter Burgemeester Heijmans 

Fractievoorzitters S. Winters (Weert Lokaal), P. Sijben (plv. fractievoorzitter 

CDA en waarnemend raadsvoorzitter), T. van Gemert (VVD), 

I. Beenders-Van Dooren (DUS Weert) en K. Duijsters (plv. 

fractievoorzitter Goubet-Duijsters) 

Commissievoorzitters J. Stroek (CDA, vz. R&E) 

Griffier M. Wolfs-Corten  

 

Afwezig: 

Fractievoorzitters H. Stals (CDA), J. Goubet (fractie Goubet-Duijsters), F. Kadra 

(PvdA) en M. Stokbroeks (D66) 

Commissievoorzitters L. Heuvelmans (PvdA, vz. S&I) en H. van de Loo (Weert 

Lokaal, vz. M&B en extra informatiebijeenkomsten) 

Secretaris G. Brinkman 

 

 

1. Opening en mededelingen.  

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

berichten van verhindering. De burgemeester licht toe welke maatregelen er op instigatie 

van het ministerie zijn getroffen in Weert naar aanleiding van de aanslag in Utrecht. Ook 

roept hij de raads- en commissieleden op om een van de informatieavonden over de 

brandweer bij te wonen (15 en 16 april).  

 

2. Vaststellen concept-verslag 13 februari 2019. 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Bespreken beleidskalender. 

DUS Weert verzoekt om het raadsvoorstel waarmee de raad in de gelegenheid wordt 

gesteld om wensen en bedenkingen uit te brengen inzake de overeenkomst met Wonen 

Limburg over de tijdelijke woningen op 5 juni in de raad te brengen, zoals gepland.  

 

4. Vaststellen concept-agenda sprekersplein d.d. 27 maart 2019. 

De agenda is akkoord. De griffier zal degenen die zich hebben aangemeld voor 

spreekrecht nog eens telefonisch er op wijzen dat men die avond geen uitspraak 

van de raad kan verwachten. Ook wordt verwezen naar het raadsbesluit van 

december. Na afloop van de bijeenkomst kan men raadsleden en fracties 

aanspreken en met hen in discussie gaan. De griffier zal bij het sprekersplein 

aanwezig zijn. 

 

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

2 april 2019, raadscommissie R&E d.d. 3 april 2019 en raadscommissie M&B d.d. 

4 april 2019. 

 

Commissie S&I:  

• Het agendapunt “bijdrage restauratie Sint Donatuskapel Hushoven” dat op de 

concept-agenda voor de commissie R&E stond, wordt geagendeerd voor de 

commissie S&I. De agendacommissie is van mening dat onderwerpen die 

monumenten en subsidies betreffen tot het taakveld van de commissie S&I 

behoren.  

• De agenda is voor het overige akkoord.  
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Commissie R&E:  

• Het agendapunt “bijdrage restauratie Sint Donatuskapel Hushoven” wordt 

geagendeerd voor de commissie S&I. 

• Op verzoek van de fracties DUS Weert en CDA wordt de raadsinformatiebrief over 

het kappen van bomen in het IJzeren Mangebied geagendeerd. 

• De agenda is voor het overige akkoord.  

 

Commissie M&B:  

• De agenda is akkoord.  

 

6. Extra bijeenkomsten. 

Er zijn voor de komende cyclus geen extra bijeenkomsten aangemeld. 

 

7. Procedureel-technische evaluatie laatste commissie- en raadscyclus. 

• K. Duijsters zal met I. Doslu bespreken dat acties als het verkopen van hout 

tijdens het spreekrecht onwenselijk zijn.  

• Er wordt nogmaals op gewezen dat raads- en commissieleden zich tijdens 

vergaderingen niet negatief dienen uit te laten over ambtenaren. 

• Het presentatiescherm in de raadzaal werkte op 19 maart niet goed. De griffier 

zal dit melden bij het nieuwe afdelingshoofd van de concernstaf. 

• Tijdens het sprekersplein zullen de raads- en commissieleden badges dragen 

zodat het publiek ze herkent. Ook zullen de raads- en commissieleden tussen het 

publiek gaan zitten. Het sprekersplein wordt eind 2019 geëvalueerd. Tijdens het 

sprekersplein zullen evaluatieformulieren worden uitgedeeld. 

• Tijdens commissievergaderingen zullen de raads- en commissieleden gecentreerd 

gaan zitten. 

• Eind 2019 wordt het vergaderen in de raadzaal geëvalueerd. Bekleken wordt dan 

of de commissievergaderingen niet weer in de commissiekamers dienen plaats te 

vinden. 

• Er wordt gesproken over hoe strikt een commissievergadering moet worden 

voorgezeten. 

• C. Beenders schrok van de reactie van de burgemeester op haar vragen over het 

AZC en COA. 

• K. Duijsters vindt dat de motie over het kappen van bomen in het IJzeren 

Mangebied vanwege de sprekers aan het begin van de vergadering had moeten 

worden behandeld. De agendacommissie geeft aan dat hierom bij het vaststellen 

van de agenda verzocht had kunnen worden. Over dit soort zaken kan advies 

worden gevraagd bij de griffie. 

• Er wordt nogmaals aandacht gevraagd voor presentaties, die regelmatig toch 

langer duren dan 15 minuten. 

• Dat het college tussen de behandeling van het raadsvoorstel over Het Kwintet in 

de commissie en in de raad nog een besluit moest nemen, veroorzaakte tijdsdruk 

voor de raadsleden en onduidelijkheid naar de inwoners toe. Dit is niet wenselijk.  

• De griffier leest een mail voor waarin de dorpsraad van Tungelroy de wethouders 

en raadsleden bedankt voor het sprekersplein dat op 21 februari in Tungelroy is 

gehouden.  

 

8. Rondvraag en sluiting. 

De opmerking van K. Duijsters dat de lucht in de raadzaal te droog is wordt 

doorgegeven aan het afdelingshoofd van de concernstaf. De voorzitter sluit de 

vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.  

 


