
 

 
 

 

 

 
 

1 
 

Verslag openbare vergadering agendacommissie 
d.d. 6 februari 2020 

  
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) 

Griffie M. Wolfs-Corten en P. Otten 
Plaatsvervangend 
secretaris 

K. Joosten 

 
Afwezig: 
Voorzitter Burgemeester Heijmans 
Secretaris  M. Meertens 
 
 
1. Opening en mededelingen.  
De plaatsvervangend voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
2. Vaststellen concept-verslag vergadering agendacommissie d.d. 8 januari 2020. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
3. Bespreken resultaten werkgroep vergaderstructuur. 
Afgesproken wordt voor de eerstvolgende cyclus geen wijzigingen door te voeren. De afspraken 
van de werkgroep worden in de fracties besproken en voor de volgende vergadering van de 
agendacommissie nogmaals geagendeerd. De griffie werkt de ideeënmarkt verder uit.  
 
4. Bespreken beleidskalender. 
Het college heeft laten weten aan een betere spreiding van de voorstellen te werken die 
voor de aprilcyclus gepland staan. 

 
5. Vaststellen concept-agenda sprekersplein d.d. 11 februari 2020. 
De agenda is akkoord. 
 
6. Vaststellen concept-agenda informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2020. 
De besloten werksessie Weert 2030 en citymarketing wordt gehouden van 19.00 uur tot 
20.00 uur; de informatiebijeenkomst begint om 20.00 uur.  

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

18 februari 2020, raadscommissie R&E d.d. 19 februari 2020 en raadscommissie 
M&B d.d. 20 februari 2020. 

 
Concept-agenda raadscommissie S&I 18 februari 2020 
De agenda is akkoord. 
 
Concept-agenda raadscommissie R&E 19 februari 2020 
De agenda is akkoord. De griffie zal nagaan of er bij het bestemmingsplan ‘Woongebieden 
2019’ een overzicht kan worden gevoegd van alle aanpassingen in het concept-
bestemmingsplan ten opzichte van het plan dat voor zienswijzen ter inzage heeft gelegen. 
 
Concept-agenda raadscommissie M&B 20 februari 2020 
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Het initiatiefvoorstel van DUS Weert tot wijziging van de verordening op de ambtelijke bijstand 
en de fractieondersteuning wordt van de agenda afgehaald. Het ziet op een bevoegdheid van de 
burgemeester en wordt opnieuw in procedure gebracht na diens terugkeer. 
De agenda is voor het overige akkoord. 
 
8. Binnengekomen aanvragen om extra bijeenkomsten: 
De agendacommissie stemt in met de aangemelde extra bijeenkomsten. 

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

 De raadsvergadering is als prettig ervaren.  
 Naar aanleiding van het raadsvoorstel over de formatieplaats voor landbouw wordt 

gesproken over het staken van de stemmen bij het formuleren van het commissie-
advies en bij de agendering voor de raad van een voorstel dat door de commissie niet 
rijp voor raadsbehandeling is geacht.  

 Het college heeft na de behandeling in de commissie bij het agendapunt over de 
formatieplaats voor landbouw een memo gevoegd die het raadsvoorstel ingrijpend 
aanvulde en wijzigde. Er wordt gesproken over de situatie waarin het wenselijk is om, 
nadat het college een raadsvoorstel aan de raad beschikbaar heeft gesteld, er nog 
wijzigingen in te kunnen aanbrengen. De tot nu toe gehanteerde handelwijze dat met 
instemming van de commissie kleine, tekstuele aanpassingen cursief in het 
raadsvoorstel mogen worden verwerkt en grotere aanpassingen d.m.v. een erratum bij 
het raadsvoorstel kunnen worden gevoegd blijft gehandhaafd. Het mag echter niet zo 
zijn dat er feitelijk een nieuw raadsvoorstel voor de raad voorligt.  

 
10. Rondvraag en sluiting. 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  
 


