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Verslag openbare vergadering agendacommissie 

d.d. 21 november 2018 

  
Aanwezig:  
Voorzitter Burgemeester Heijmans 

Fractievoorzitters P. Küsters (Weert Lokaal, plv. fractievoorzitter), T. van 

Gemert (VVD), R. van Dooren (DUS Weert; plv. 

fractievoorzitter), M. Stokbroeks (D66) en F. Kadra 

(PvdA) 

Waarnemend  raadsvoorzitter  P. Sijben (CDA) 

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

Griffier M. Wolfs-Corten  

 

Afwezig: 

Fractievoorzitters S. Winters (Weert Lokaal), H. Stals (CDA), J. Goubet 

(fractie Goubet-Duijsters) en I. Beenders-Van Dooren 

(DUS Weert) 

Commissievoorzitter H. van de Loo (Weert Lokaal, vz. M&B) 

Secretaris G. Brinkman 

 

 

1. Opening en mededelingen.  

De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en vermeldt de 

berichten van verhindering.  

 

2. Vaststellen concept-verslag 4 oktober 2018. 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Bespreken beleidskalender. 

Wanneer een voorstel over de aanpak van ondermijning verwacht kan worden wordt 

nagegaan. Antwoord: Q3/Q4 2019; dit wordt toegelicht in het nieuwe veiligheidsoverzicht 

dat geagendeerd wordt voor de commissie M&B.  

Wanneer er een voorstel naar de raad komt over de kraan landbouwbelang wordt 

nagegaan. Antwoord: er heeft nog geen collegebehandeling plaatsgevonden.  

 

4. Vaststellen concept-agenda sprekersplein d.d. 28 november 2018. 

De agenda is akkoord. De presentaties dienen vooraf beschikbaar gesteld te 

worden.  

 

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

4 december 2018, raadscommissie R&E d.d. 6 december 2018 en 

raadscommissie M&B d.d. 6 december 2018. 

Het voorstel over de vergaderdata voor de commissies R&E en M&B is akkoord. 

 

Commissie S&I: de agenda is akkoord. De heer Kurvers wordt verzocht de vergadering 

voor te zitten. 

 

Commissie R&E: het raadsvoorstel over de prioriteitenlijst knelpunten riolering wordt de 

volgende keer geagendeerd. De agendapunten 12 en 13 worden omgedraaid. De agenda 

is voor het overige akkoord.  

 

Commissie M&B: de agendapunten 10 (RvO) en 11 (verordening op de raadscommissies) 

worden van de agenda afgevoerd. De agenda is voor het overige akkoord. Inzake het 

masterplan ICT komt er geen presentatie, maar een raadsinformatiebrief.  
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6. Extra bijeenkomsten. 

De extra bijeenkomst t.b.v. een werksessie over het sociaal domein is akkoord.  

 

7. Rondvraag en sluiting. 

Er is een aanmelding van de dorpsraad Tungelroy ontvangen om hun toekomstvisie 

voor Tungelroy tijdens het sprekersplein van februari 2019 te presenteren. De MFA 

is echter op 20 februari niet beschikbaar om het sprekersplein te houden. Het 

sprekersplein van 20 februari 2019 wordt daarom verplaatst naar 21 februari 2019. 

 

Het sprekersplein van 16 januari 2019 vindt plaats in Swartbroek. NOOT: dit blijkt 

een misverstand te zijn. Er zijn nog geen onderwerpen specifiek voor Swartbroek 

aangemeld. 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.  

 


