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Verslag openbare vergadering agendacommissie 
d.d. 8 januari 2020 

  
Aanwezig:  
Voorzitter Burgemeester Heijmans 
Fractievoorzitters S. Winters (Weert Lokaal), P. Mols (CDA), T. van Gemert (VVD), 

I. Beenders-Van Dooren (DUS Weert), K. Duijsters (plv. 
fractievoorzitter FGD), L. Steinbach (D66) en F. Kadra (PvdA) 

Waarnemend 
raadsvoorzitter 

P. Sijben  

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

Griffier M. Wolfs-Corten 
Secretaris M. Meertens 
 
Afwezig: 
Fractievoorzitter J. Goubet (FGD) 
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 20 november 2019. 
De fractie DUS Weert verzoekt in het verslag op te nemen dat de fractie op 16 
januari verhinderd is om deel te nemen aan de bijeenkomst over het sociaal 
domein. Het verslag wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Bespreken beleidskalender. 
De strategische visie staat gepland voor de septembercyclus en het citymarketingplan 
voor de novembercyclus. Het college zal nagaan of deze onderwerpen in dezelfde cyclus 
aan de orde kunnen komen. 
Ook zal het college bezien of de 9 onderwerpen die voor de raadscyclus van 15 april 
staan gepland en tot het taakveld van de commissie R&E behoren deels naar andere cycli 
kunnen doorschuiven.   

 
4. Vaststellen concept-agenda sprekersplein d.d. 15 januari 2020. 

Er zijn geen aanmeldingen. Besloten wordt het sprekersplein geen doorgang te laten 
vinden. De griffie zal hierover breed communiceren. 
 

5. Vaststellen concept-agenda’s commissievergaderingen raadscommissie S&I d.d. 
21 januari 2020, raadscommissie R&E d.d. 22 januari 2020 en raadscommissie 
M&B d.d. 23 januari 2020. 
 
Commissie S&I 21-01-2020:  

 De agenda is akkoord.  
 
Commissie R&E 22-01-2020:  

 De agenda is akkoord.  
 De raad ontvangt een raadsinformatiebrief waarin wordt uitgelegd waarom het 

muntcomplex niet geagendeerd is. 
 

Commissie M&B 23-01-2020:  
 De agenda is akkoord. 

 
6. Binnengekomen aanvragen om extra bijeenkomsten. 
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Er liggen geen aanvragen voor. 
 
7. Procedureel-technische evaluatie laatste commissie- en raadscyclus. 

De voorzitter van de commissie R&E geeft aan dat de lange agenda van die commissie 
met moeite op twee avonden afgewerkt is kunnen worden. Hij vraagt hoe een voorzitter 
moet omgaan met presentaties die te lang duren. Vanuit de agendacommissie wordt 
aangegeven dat zowel intern als extern wordt gecommuniceerd dat presentaties 
maximaal 15 minuten mogen duren. De driehoek zal dit nog eens meenemen naar 
medewerkers die presentaties geven. Na 15 minuten kan een voorzitter aandringen op 
afronding. Het werkt ook beter als vragen pas na een presentatie worden gesteld en niet 
tussendoor. De VVD merkt op dat er in commissies veel vragen worden gesteld. Deze 
kunnen ook op een ander moment en in een eerdere fase worden gesteld. Het CDA stelt 
dat door de uitgebreide behandeling van het onderwerp streetwise in de commissie R&E 
het voorstel als een hamerstuk in de raadsvergadering behandeld is kunnen worden.  
 

8. Rondvraag en sluiting. 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering 
om 19.55 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.  

 


