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d.d. 20 november 2019

Aanwezig:
Voorzitter
Fractievoorzitters
Waarnemend
raadsvoorzitter
Commissievoorzitters
Griffier
Secretaris
Afwezig:
Voorzitter
Fractievoorzitters
Commissievoorzitter

P. Sijben (waarnemend raadsvoorzitter)
P. Küsters (Weert Lokaal; plv.), P. Mols (CDA), T. van Gemert
(VVD), I. Beenders-Van Dooren (DUS Weert), K. Duijsters (FGD,
plv.), L. Steinbach (D66)
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H. van de Loo (Weert Lokaal, vz. M&B en
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1.

Opening en mededelingen.
De plaatsvervangend voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in
het bijzonder de heer Mols en mevrouw Steinbach die voor het eerst de agendacommissie
bijwonen. Hij vermeldt de berichten van verhindering.

2.

Vaststellen concept-verslag 3 oktober 2019.
Afgesproken wordt dat er in december een werkgroep evaluatie vergaderstructuur
bijeen komt, waaraan bij voorkeur een persoon per fractie deelneemt. De griffier zal
een datum voorstellen. De werkverdeling tussen de drie raadscommissies en de
ervaringen met het sprekersplein zullen met voorrang worden behandeld.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Bespreken beleidskalender.
Geen opmerkingen.

4.

Vaststellen concept-agenda sprekersplein d.d. 27 november 2019.
De agenda is akkoord.

5.

Vaststellen concept-agenda’s commissievergaderingen raadscommissie S&I d.d.
3 december 2019, raadscommissie R&E d.d. 4 december 2019 en
raadscommissie M&B d.d. 10 december 2019.
Commissie S&I 03-12-2019:

De agenda is akkoord.
Commissie R&E 04-12-2019:

Na enige discussie wordt besloten om wel alle agendapunten in december te
behandelen. De vergadering van 4 december zal worden voortgezet op 11
december. Voor de denktank omgevingswet die op die avond gepland staat zal
een andere datum worden gezocht.

Op 4 december worden de agendapunten 1 t/m 8, 10 en 12 t/m 18 behandeld.

Op 11 december worden de agendapunten 9, 11 en 19 t/m 25 behandeld.

Op verzoek van de fractie FGD wordt een agendapunt toegevoegd: het B&Wbesluit van 5 november 2019 over het omheind hondenravotterrein Boshoven
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met raadsinformatiebrief. De VVD tekent hierbij aan van mening te zijn dat het
niet aan de agendacommissie is om agendapunten toe te voegen, maar aan de
raadscommissie zelf.

De agenda is voor het overige akkoord.
NOOT griffier: Op 21 november ontvingen wij het bericht dat agendapunt 23 van
de agenda afgehaald kan worden. Er is nog te weinig te melden. Als er nieuws is
zal het college de raad middels een RIB informeren.
Commissie M&B 10-12-2019:

De agenda is akkoord.
6.

Binnengekomen aanvragen om extra bijeenkomsten.

16 januari 2020 werksessie sociaal domein: de fractie DUS Weert geeft aan op 16
januari niet aanwezig te kunnen zijn en verzoekt om deze bijeenkomst op een
andere datum te laten plaatsvinden, waarbij er een voorkeur is voor 14 januari.
Nagegaan zal worden of dit mogelijk is. Als dat niet het geval is, kan de
bijeenkomst zoals voorgesteld op 16 januari plaatsvinden.
NOOT griffier: Uit praktische overwegingen (het grote aantal externe
betrokkenen) wordt de voorkeur gegeven aan 16 januari.

7.

Procedureel-technische evaluatie laatste commissie- en raadscyclus.

Weert Lokaal vraagt aandacht voor het aantal sprekers tijdens het
spreekrecht. De griffier legt uit dat het reglement van orde de tijd voor het
spreekrecht beperkt tot maximaal een half uur.

De commissies zijn prima verlopen.

De agenda van de commissie R&E is ondanks het grote aantal agendapunten toch
op één avond behandeld kunnen worden.

In de fracties zal worden besproken dat het niet gepast is om aan het einde van
een lange vergaderavond te zeggen “doe maar een hamerstuk”.

Een betere spreiding van agendapunten over het jaar zal worden meegenomen
bij de evaluatie van de vergaderstructuur.

8.

Rondvraag en sluiting.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering
om 20.10 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.
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