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Verslag vergadering agendacommissie 
d.d. 1 april 2020 

 
Deze vergadering heeft niet in het stadhuis plaatsgevonden maar de 
aanwezigen hebben deelgenomen aan de vergadering via Microsoft 
Teams.  
  
Aanwezig:  
Plaatsvervangend 
voorzitter 

P. Sijben (CDA) 

Fractievoorzitters S. Winters (Weert Lokaal), P. Mols (CDA), T. van Gemert (VVD), 
I. Beenders-Van Dooren (DUS Weert), K. Duijsters (FD),  
L. Steinbach (D66) en F. Kadra (PvdA) 

Waarnemend 
raadsvoorzitter 

P. Sijben  

Commissievoorzitters L. Heuvelmans (PvdA, vz. S&I), J. Stroek (CDA en vz. R&E), H. 
van de Loo (Weert Lokaal, vz. M&B en informatiebijeenkomsten) 

Raadsleden M. v.d. Bergh (VVD, toehoorder) 
Collegeleden G. Gabriëls (Weert Lokaal), M. v.d. Heuvel (Weert Lokaal) en  

W. van Eijk (VVD) 
Griffie M. Wolfs-Corten en P. Otten 
Secretaris M. Meertens 
 
Afwezig: 
Voorzitter Burgemeester Heijmans 
 
 
1. Opening en mededelingen.  
De plaatsvervangend voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er wordt 
stilgestaan bij de huidige situatie in verband met de coronacrisis. Deze vergadering zal dan ook 
voor een groot deel in het teken staan van hoe we de vergadercyclus van de raad verder vorm 
kunnen geven rekening houdend met de beperkingen door de maatregelen in verband met de 
bestrijding van het coronavirus. 
 
2. Vaststellen concept-verslag vergadering agendacommissie d.d. 6 februari 2020. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
3. Vergaderen tijdens de coronacrisis. 
De griffier schetst de huidige ontwikkelingen en wat mogelijk is op het gebied van vergaderen. 
De voorzitter stelt voor vanavond alleen te kijken hoe we tot 29 april a.s. (de datum tot waarop 
de huidige coronamaatregelen van kracht blijven) verder gaan. De aanwezigen stemmen 
hiermee in. De algemene mening is dat onderwerpen (met name belangrijke onderwerpen waar 
discussie over is en waarbij ook belanghebbenden geraadpleegd moeten worden) bij voorkeur 
niet digitaal moeten worden afgehandeld maar in een fysieke vergadering. Het College geeft 
aan dat zij de vergadercyclus op dit moment nog gewoon volgen tenzij burgers moeten worden 
betrokken. De agendacommissie kan dan bepalen welke onderwerpen verder afgehandeld 
worden. Als het even kan moeten voorstellen zoveel mogelijk doorgaan omdat uitstel van 
sommige onderwerpen tot risico’s kan leiden.  
 
De volgende besluiten worden genomen: 
-De informatiebijeenkomst van 21 april 2020 en het sprekersplein van 7 mei vervallen. 
-Op 22 april vindt er één digitale commissievergadering plaats voor de commissies S&I, R&E en 
M&B. Voorafgaande aan deze commissievergadering is er nog een schriftelijke vragenronde. De 
fracties dienen hun vragen over de geagendeerde onderwerpen uiterlijk op 8 april in en zij 
krijgen op 15 april een antwoord (de vragen en antwoorden worden gebundeld en worden aan 
iedereen beschikbaar gesteld). Tijdens de commissievergadering kan het college aangeven wat 
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de eventuele risico’s van het uitstellen van een onderwerp zijn. Bepaald moet nog worden wie 
de commissie voorzit. 
-Als de omstandigheden het toelaten wordt op 29 april een fysieke raadsvergadering gehouden. 
Is dat nog niet het geval dan vindt er een digitale raadsvergadering plaats (onder voorbehoud 
dat de wettelijke regeling er dan is). 
-De agendacommissie/FVO vergadert niet op 22 april maar op een nog nader te bepalen datum 
na 29 april. 
-Er wordt dit jaar geen kadernota meer opgesteld. De behandeling van de kadernota op 28 mei 
gaat dus niet door. Vanwege de onzekere maatschappelijke en financieel-economische 
gevolgen die de coronacrisis met zich meebrengt is de kans groot dat de kadernota tijdens de 
begrotingsbehandeling achterhaald is. Ook vervallen de 1e rapportage en de nota reserves 
voorzieningen. Wel worden de financiële uitgangspunten vastgesteld voor de begroting. Veel 
van de inzet en capaciteit worden nu benut voor het opstellen van de jaarrekening. 
 
4. Bespreken beleidskalender. 
De beleidskalender is achterhaald door de ontwikkelingen en wordt nu niet verder besproken.  
 
5. Vaststellen concept-agenda’s commissievergaderingen raadscommissie S&I, 

raadscommissie R&E en raadscommissie M&B. 
De agenda’s worden gecombineerd in één agenda voor een commissievergadering op 22 april. 
 
6. Binnengekomen aanvragen om extra bijeenkomsten. 
-De bijeenkomst van 9 april “Werken aan Weert 2030 en Citymarketing” gaat niet door. 
-De presentaties over het afvalbeleid en de omgevingswet welke op 17 maart zouden 
worden gehouden worden nu via Microsoft Teams gehouden op 15 april om 19.30 uur (of 
als het systeem van GO al operationeel is misschien via deze weg). Er kunnen dan ook 
vragen worden gesteld aan de presentator. Op deze manier kunnen we tevens ervaring 
opdoen met presentaties op afstand.  
 
7. Concept-agenda sprekersplein d.d. 18 juni 2020. 
Bespreking wordt uitgesteld tot de volgende agendacommissie. 

 
8. Procedureel-technische evaluatie laatste commissie- en raadscyclus. 
Er deden zich geen bijzondere problemen voor. De inhoudelijke behandeling was goed maar 
sommigen ervoeren een minder prettige sfeer. 
 
9. Rondvraag en sluiting. 
-Er wordt een compliment gegeven voor de manier waarop deze digitale vergadering heeft 
plaatsgevonden. 
-Met betrekking tot de genomen besluiten zal morgen een persbericht verschijnen. Daarin zal 
ook aandacht worden besteed aan de betrokkenheid van de raad bij de gevolgen die de 
coronacrisis met zich meebrengt. 
-Wethouder Gabriëls geeft aan dat hij voor vragen van raadsleden over de coronacrisis en de 
maatregelen van de Veiligheidsregio te allen tijde open staat. 
 
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen om 21.20 uur. 
 


