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Verslag openbare vergadering agendacommissie 

d.d. 9 januari 2019 

  
Aanwezig:  
Voorzitter Burgemeester Heijmans 

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

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

fractievoorzitter), J. Goubet (fractie Goubet-Duijsters), 

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) 

Secretaris G. Brinkman 

Griffier M. Wolfs-Corten  

 

Afwezig: 

Fractievoorzitters I. Beenders-Van Dooren (DUS Weert) 

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

informatiebijeenkomsten) 

 

 

1. Opening en mededelingen.  

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

berichten van verhindering.  

 

2. Vaststellen concept-verslag 21 november 2018. 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Bespreken beleidskalender. 

Het raadsvoorstel over de warenmarkt wordt geagendeerd voor de februaricyclus.  

 

4. Vaststellen concept-agenda sprekersplein d.d. 16 januari 2019. 

De agenda is akkoord. Vanwege het korte tijdsbestek tussen vaststellen agenda en 

sprekersplein zal erover gepubliceerd worden via twitter en facebook. 

 

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

22 januari 2019, raadscommissie R&E d.d. 23 januari 2019 en raadscommissie 

M&B d.d. 24 januari 2019. 

 

Commissie S&I:  

• Op verzoek van de CDA-fractie worden bij de rondvraag de aan de raad gerichte 

brief nummer 541 en de raadsinformatiebrieven van 10 en 17 december 2018 

geplaatst. 

• De agenda is akkoord.  

 

Commissie R&E:  

• Het raadsvoorstel inzake de warenmarkt wordt als agendapunt 8 geagendeerd. 

hierbij wordt een presentatie gehouden.  

• De agenda is voor het overige akkoord.  

• Als de agenda niet op 23 januari afgemaakt kan worden, wordt de vergadering 

voortgezet op 24 januari om 19.30 uur. 

 

Commissie M&B:  

• De vergadering wordt verplaatst naar 22 januari aansluitend aan de vergadering 

van de raadscommissie S&I. aanvangstijdstip circa 20.45 uur. 

• De agenda is akkoord.  
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6. Extra bijeenkomsten. 

Er zijn geen aanmeldingen voor extra bijeenkomsten.  

 

7. Rondvraag en sluiting. 

• Er wordt gesproken over het al dan niet besloten karakter van 

informatiebijeenkomsten.  

• In het FVO zal worden besproken of de evaluatie van de vergadercyclus 

voortaan in de agendacommissie dient plaats te vinden vanwege de 

aanwezigheid van de commissievoorzitters. 

 

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.  

 


