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Verslag openbare vergadering agendacommissie 

d.d. 28 augustus 2019 

  
Aanwezig:  
Voorzitter Burgemeester Heijmans 

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

CDA), T. van Gemert (VVD), I. Beenders-Van Dooren (DUS 

Weert), F. Kadra (PvdA) en M. Stokbroeks (D66) 

waarnemend 

raadsvoorzitter 

P. Sijben  

Commissievoorzitters J. Stroek (CDA, vz. R&E) en H. van de Loo (Weert Lokaal, vz. 

M&B en extra informatiebijeenkomsten) 

Plv. Griffier P. Otten 

 

Afwezig: 

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

Commissievoorzitter L. Heuvelmans (PvdA, vz. S&I) 

Griffier M. Wolfs-Corten  

Secretaris G. Brinkman 

 

 

1. Opening en mededelingen.  

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

berichten van verhindering.  

 

2. Vaststellen concept-verslag 6 juni 2019. 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Bespreken beleidskalender. 

Het onderwerp geitenhouderijen komt op 13 november weer in de gemeenteraad. 

Zodra het vergaderschema van 2019 bekend is kan de beleidskalender daarop worden 

aangepast. 

 

4. Vaststellen concept-agenda sprekersplein d.d. 4 september 2019. 

De inhoud van het sprekersplein wordt besproken. Eind 2019 wordt het sprekersplein 

geëvalueerd. Daarbij wordt ook gekeken hoe de gemeente Roermond het sprekersplein 

vorm geeft.  

 

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

10 september 2019, raadscommissie R&E d.d. 11 september 2019 en 

raadscommissie M&B d.d. 12 september 2019. 

 

Commissie S&I 10-09-2019:  

De agenda is akkoord. De vergadering wordt verplaatst naar 12 september (tussen 19.30 

uur tot 20.00 uur) voorafgaand aan de vergadering M&B. 

 

Commissie R&E 11-09-2019:  

De agendapunten 8 en 11 worden omgewisseld. Naar aanleiding van de brief van de 

omwonenden van de Herenboeren om het onderwerp te agenderen voor de commissie 

R&E wordt aangegeven dat de omwonenden kunnen inspreken op het sprekersplein. 

 

Commissie M&B 12-09-2019:  

De agenda is akkoord. De commissie vangt iets later aan (20.00 uur) in verband met de 

verplaatsing van de commissie S&I. De accountant moet ook kennis komen maken in de 

auditcommissie (gepland op 24 oktober a.s.). 
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6. Binnengekomen aanvragen om extra bijeenkomsten. 

• 15 oktober workshop ruimtelijke impact en energietransitie 

• 31 oktober sturen op effecten 

• 19 november werken aan weert 2030 

 

De bijeenkomsten zijn akkoord. De tijdsduur voor ieder onderwerp is echter 

maximaal 1,5 uur met een uitloop van maximaal 15 minuten. 

 

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

Mevrouw Stokbroeks geeft aan de gang van zaken rondom de informatiebijeenkomst 

Moesel vreemd en niet prettig te hebben gevonden. De heer v.d. Loo geeft aan dat het 

voorzitterschap door een ambtenaar werd overgenomen, een en ander moet niet meer 

gebeuren! 

 

8. Rondvraag en sluiting. 

Er wordt namens raads- en commissieleden een bloemetje gestuurd naar Sjaan Steijvers. 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.  

 


