
Beknopt verslag vergadering agendacommissie d.d. 26 mei 2020

Deze vergadering heeft plaatsgevonden via Microsoft Teams. 
 
Aanwezig:
Voorzitter C.C. Leppink-Schuitema (waarnemend burgemeester)
Fractievoorzitters S. Winters (Weert Lokaal), P. Mols (CDA), T. van Gemert (VVD), 

I. Beenders-Van Dooren (DUS Weert), 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)

Secretaris  M. Meertens
Griffier M. Wolfs-Corten

Afwezig:
fractievoorzitter K. Duijsters (fractie Duijsters)

1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

2. Vaststellen verslagen agendacommissie d.d. 30 april 2020 en 12 mei 2020.
Verslag 30 april: bij punt 4 wordt na “7” “mei” toegevoegd.
De verslagen worden voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

3. Bespreken hoe te vergaderen de komende tijd.
De raadsvergaderingen vinden fysiek in de raadzaal plaats. Uitgangspunt: geen publiek en 
geen pers, wel insprekers en noodzakelijke ambtelijke ondersteuning. Commissieleden en 
fractieondersteuners kunnen in het vergadercentrum vergaderingen volgen. De fracties 
PvdA en DUS Weert tekenen aan het hiermee niet eens te zijn. 
Vergaderingen van de raadscommissies worden eveneens fysiek in de raadzaal gehouden. 
De informatiebijeenkomsten en de vergaderingen van de agendacommissie en het FVO 
gebeuren digitaal. De extra bijeenkomst over de coronamaatregelen op 27 mei a.s. zal 
eveneens digitaal plaatsvinden. Voorzitter, griffier en degenen die presentaties houden 
zitten in de raadzaal. Ook commissieleden kunnen zich aanmelden. 
De griffier zal een mailrondje langs de leden van de auditcommissie doen om te beslissen 
of de vergadering op 15 juni a.s. waarin de jaarstukken worden besproken fysiek of 
digitaal plaatsvindt. 
Het sprekersplein van 18 juni a.s. gaat niet door. Degenen die zich daarvoor hadden 
aangemeld wordt de mogelijkheid geboden gebruik te maken van spreekrecht in de 
commissies; anders worden zij uitgenodigd voor het sprekersplein in september. 

4. Bepalen datum uitloop commissie R&E.
De vergadering van de commissie R&E vindt plaats op 23 en 24 juni a.s. De commissies 
S&I en M&B vergaderen beide op 25 juni. H. van de Loo zal deze commissies beide 
voorzitten. 

5. Rondvraag en sluiting.
De fractievoorzitters worden in het volgende FVO geïnformeerd over de kosten van Pexip en de 
gebruiksduur ervan.
 
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.
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