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Verslag openbare vergadering agendacommissie 

d.d. 1 mei 2019 

  
Aanwezig:  
Voorzitter Burgemeester Heijmans 

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

(VVD), I. Beenders-Van Dooren (DUS Weert), K. Duijsters 

(plv. fractievoorzitter Goubet-Duijsters), F. Kadra (PvdA) en 

M. Stokbroeks (D66) 

waarnemend 

raadsvoorzitter 

P. Sijben  

Commissievoorzitters J. Stroek (CDA, vz. R&E), L. Heuvelmans (PvdA, vz. S&I) en 

H. van de Loo (Weert Lokaal, vz. M&B en extra 

informatiebijeenkomsten) 

Griffier M. Wolfs-Corten  

Secretaris G. Brinkman 

 

Afwezig: 

Fractievoorzitters J. Goubet (fractie Goubet-Duijsters) 

 

 

1. Opening en mededelingen.  

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.   

 

2. Vaststellen concept-verslag 21 maart 2019. 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Bespreken beleidskalender. 

Er zijn geen vragen of opmerkingen bij de beleidskalender.  

 

4. Vaststellen concept-agenda extra informatiebijeenkomst 7 mei 2019. 

De werksessie vindt plaats na sluiting van de informatiebijeenkomst. De werksessie 

wordt daarom van de agenda verwijderd. De agenda is voor het overige akkoord. 

 

5. Vaststellen concept-agenda sprekersplein d.d. 8 mei 2019. 

Er zal coulant worden omgegaan met de tijdsduur van de presentaties. De agenda 

is akkoord. De griffier zal de natuur- en milieuverenigingen attenderen op het 

sprekersplein. De griffier roept de raadsleden op om tijdens het sprekersplein 

vragen te stellen aan de sprekers, zodat zij zich gehoord voelen. 

 

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

14 mei 2019, raadscommissie R&E d.d. 14 mei 2019, extra raadscommissie R&E 

d.d. 15 mei 2019 en raadscommissie M&B d.d. 16 mei 2019. 

 

Commissie S&I 14-05-2019:  

• Het besloten deel van de vergadering zal in een afzonderlijke vergadering 

plaatsvinden.  

• De strategische visie wordt alleen in de commissie M&B behandeld.  

• De agenda is voor het overige akkoord.  

 

Commissie R&E 14-05-2019:  

• De Kadernota 2020 en de 1e tussenrapportage worden in een gecombineerd deel 

van de vergadering tezamen met de raadscommissie S&I behandeld. Vervolgens 

vergadert de commissie R&E in de commissiekamer afzonderlijk verder.  

• De secretaris gaat na of de drie aangemelde presentaties noodzakelijk zijn. 
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• De tijdstippen in de concept-agenda zijn niet correct. 

• De agenda is voor het overige akkoord.  

 

Commissie R&E 15-05-2019:  

• De vergadering wordt gepubliceerd als de vergadering van een raadscommissie 

(niet R&E).  

• Het agendapunt luidt “voortgang huisvesting arbeidsmigranten”.  

• De agendapunten 4 en 5 op de concept-agenda worden gecombineerd. 

• Het college zal ook reageren op vragen en opmerkingen vanuit de commissie. 

• De agenda is voor het overige akkoord.  

 

Commissie M&B 16-05-2019:  

• De agenda is akkoord.  

 

7. Extra bijeenkomsten. 

• 21 mei (werksessie werkgeverscommissie-griffie-raad): akkoord. Bezien 

wordt nog of deze vaker wordt gepland. 

• 22 mei (werksessie visie op het stadspark): niet akkoord; besloten wordt 

deze aan de agenda van het sprekersplein toe te voegen.  
NOOT: gebleken is dat 8 mei niet haalbaar is. Op 14 mei spreekt het college over de 

visie n.a.v. de bijeenkomst van projectgroep en klankbordgroep. Er wordt een ander 

moment gezocht voor deze werksessie.  

• 25 juni (werksessie sociaal domein 3D’s): akkoord. 

• Er is geen behoefte aan een informatiebijeenkomst over de ontwerp-

structuurvisie Wonen Midden-Limburg van SML. 

 

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

Geen opmerkingen.  

 

9. Rondvraag en sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.  

 


