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Verslag openbare vergadering agendacommissie 

d.d. 6 juni 2019 

  
Aanwezig:  
Voorzitter Burgemeester Heijmans 
Fractievoorzitters S. Winters (Weert Lokaal), P. Sijben (plv. fractievoorzitter 

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

Griffier M. Wolfs-Corten  
Secretaris G. Brinkman 
 

Afwezig: 

Fractievoorzitters H. Stals (CDA), J. Goubet (fractie Goubet-Duijsters) 
Commissievoorzitter L. Heuvelmans (PvdA, vz. S&I) 
 

 

1. Opening en mededelingen.  

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de 
berichten van verhindering.  
 

2. Vaststellen concept-verslag 1 mei 2019. 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Bespreken beleidskalender. 

Er zijn geen vragen of opmerkingen bij de beleidskalender.  
 

4. Vaststellen concept-agenda extra informatiebijeenkomst 11 juni 2019. 

Er wordt meer tijd ingeruimd voor het onderwerp stadspark (45 minuten). Ook wordt het 
onderwerp dat is aangemeld voor het sprekersplein van 12 juni aan de agenda voor 11 
juni toegevoegd. Het sprekersplein gaat niet door. Dit zal worden gepubliceerd. Het 
sprekersplein zal ook een keer in de wijk Molenakker worden georganiseerd.  
De agenda is voor het overige akkoord. 
 

5. Vaststellen concept-agenda sprekersplein d.d. 12 juni 2019. 

Het sprekersplein gaat niet door. 
 

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

18 juni 2019, raadscommissie R&E d.d. 19 juni 2019 en raadscommissie M&B 

d.d. 20 juni 2019. 

 
Commissie S&I 18-06-2019:  
De agenda is akkoord.  
 
Commissie R&E 19-06-2019:  

• Aan de agenda wordt een besloten deel toegevoegd. Het onderwerp wordt niet 
vermeld. 

• De agenda is voor het overige akkoord.  
 

Commissie M&B 20-06-2019:  
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• Aan de agenda wordt onder voorbehoud een besloten deel toegevoegd. Het 
onderwerp wordt niet vermeld. 

• De agenda is akkoord.  
 

7. Extra bijeenkomsten. 

• 27 juni (werksessie maatschappelijke voorzieningen Weert zuid): akkoord. 
 

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

Naar aanleiding van behandeling Kadernota: er wordt geconstateerd dat er minder 
moties zijn ingediend. Dat is een goede ontwikkeling. De volgorde van de pitches door de 
portefeuillehouders en de fractievoorzitters moet worden omgedraaid. Afgesproken wordt 
de vergaderingen over de begroting en de kadernota op donderdag te laten plaatsvinden, 
zodat er een dag meer voorbereidingstijd is tussen het ontvangen van de reactie van het 
college op de moties en amendementen en de behandeling daarvan. De fracties zullen 
proberen de moties en amendementen zo vroeg mogelijk in te dienen. Bezien wordt of de 
informatiemarkt eerder kan plaatsvinden zodat de antwoorden op vragen die dan niet 
beantwoord kunnen worden eerder dan de collegevergadering vóór de vergadering door 
het college behandeld kunnen worden. Ook wordt overwogen om voor de mondelinge 
reactie van de portefeuillehouders op de moties en amendementen niet meer een apart 
agendapunt te hanteren, aangezien zij al schriftelijk hebben gereageerd.  
 

9. Rondvraag en sluiting. 

Weert Lokaal vraagt of de antwoordbrieven op aan de raad gerichte brieven ook 
buiten de commissievergadering kunnen worden opgevraagd. Dat is het geval.  
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.  

 


