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Verslag openbare vergadering agendacommissie 

d.d. 13 februari 2019 

  
Aanwezig:  
Voorzitter Burgemeester Heijmans 

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

Gemert (VVD), I. Beenders-Van Dooren (DUS Weert), J. 

Goubet (fractie Goubet-Duijsters), M. Stokbroeks (D66) 

en F. Kadra (PvdA) 

Waarnemend  raadsvoorzitter  P. Sijben (CDA) 

Commissievoorzitters L. Heuvelmans (PvdA, vz. S&I), H. van de Loo (Weert 

Lokaal, vz. M&B en extra informatiebijeenkomsten) en J. 

Stroek (CDA, vz. R&E) 

Secretaris G. Brinkman 

Griffier M. Wolfs-Corten  

 

 

1. Opening en mededelingen.  

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

 

2. Vaststellen concept-verslag 9 januari 2019. 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Bespreken beleidskalender. 

Er zijn geen opmerkingen.  

 

4. Vaststellen concept-agenda sprekersplein d.d. 21 februari 2019. 

De agenda is akkoord. 

 

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

26 februari 2019, raadscommissie R&E d.d. 27 februari 2019 en raadscommissie 

M&B d.d. 28 februari 2019. 

 

Commissie S&I:  

• De agenda is akkoord.  

 

Commissie R&E:  

• De agenda is akkoord.  

 

Commissie M&B:  

• De agenda is akkoord.  

 

6. Extra bijeenkomsten. 

• Voorstel tot extra informatiebijeenkomst op 26 februari (aansluitend aan de 

commissie S&I) over oriëntatietraject sociaal domein brede aanpak: 

akkoord. 

• Voorstel tot extra informatiebijeenkomst op 26 maart over professionele 

culturele instellingen: bezien wordt of dit onderwerp geagendeerd kan 

worden voor de informatiebijeenkomst van 7 mei. 

• Voorstel tot extra informatiebijeenkomst op 24 april over de 

organisatieontwikkeling: akkoord.  

 

Naar aanleiding van de tot nu toe ontvangen aanmeldingen voor de 

informatiebijeenkomst van 19 maart wordt besloten het onderwerp 

duurzaamheidsprogramma door te schuiven naar de informatiebijeenkomst van 7 mei. 
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Bovendien wordt nagegaan of het onderwerp tijgermug niet beter tijdens het 

sprekersplein aan de orde kan worden gesteld. 

 

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

De agenda van de commissie R&E kon toch op 1 avond worden behandeld. De voorzitters 

zitten goed in hun rol. Het feit dat er in de vergadering van de commissie S&I om een 

besloten gedeelte werd verzocht vormde geen probleem voor de portefeuillehouder.  

Sprekersplein: 

• Niet meer in raadzaal. 

• Publiek vooraan of raadsleden en publiek door elkaar staand. 

• Griffie gaat bij aanmeldingen na of het sprekersplein de meest geschikte weg is 

voor de burger. 

• Griffie heeft bij aanmeldingen aan dat men geen standpunt van de raad kan 

verwachten. Fracties kunnen het onderwerp oppakken. 

 

8. Rondvraag en sluiting. 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering 

onder dankzegging aan de aanwezigen.  

 


