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Verslag vergadering agendacommissie d.d. 18 november 2020 
 

Aanwezig:  
Voorzitter C.C. Leppink-Schuitema (burgemeester) 
Fractievoorzitters S. Winters (Weert Lokaal), P. Mols (CDA), T. van Gemert (VVD), 

R. van Dooren (DUS Weert), K. Duijsters (fractie Duijsters), 
L. Steinbach (D66) en F. Kadra (PvdA) 

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

Plv. raadsvoorzitter P. Sijben  
Griffier M. Wolfs-Corten 
Secretaris M. Meertens 
 
 
1. Opening en mededelingen.  

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
2. Vaststellen concept-verslag vergadering agendacommissie d.d. 1 oktober 2020. 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Bespreken beleidskalender. 

Of alle voorstellen die voor december staan gepland ook echt in december moeten 
worden behandeld, wordt besproken bij de concept-agenda’s. 
 

4. Vaststellen concept-agenda’s commissievergaderingen raadscommissie S&I d.d. 
1 december 2020, raadscommissie R&E d.d. 2 december 2020 en 
raadscommissie M&B d.d. 3 december 2020.  
S&I 

 Datum is 01-12, niet 18-05. 
 Onderwerp strategische visie vervalt, wordt behandeld in een extra vergadering 

van de drie raadscommissies op 7 december om 19.30 uur. Dhr. Heuvelmans zit 
deze commissie voor. 

 Voorstel slotwijziging 2020 wordt toegevoegd als eerste onderwerp (alle 
portefeuillehouders, behandeltijd 15 minuten). 

 “toekomstige culturele infrastructuur” moet zijn “toekomstbestendige culturele 
infrastructuur”. Het raadsvoorstel wordt aangepast naar aanleiding van 
informatie van Rijk en provincie. Het wordt beschikbaar gesteld na de 
collegevergadering van 24 november. 

 Agenda is voor het overige akkoord. 
R&E 

 Voorstel slotwijziging 2020 wordt toegevoegd als eerste onderwerp (alle 
portefeuillehouders, behandeltijd 15 minuten). 

 Agenda is voor het overige akkoord. 
M&B 

 Agenda is akkoord. 
 

Afgesproken wordt dat alle verdere vergaderingen van 2020 digitaal plaatsvinden. Mw. 
Duijsters is hier niet mee akkoord. De fracties VVD en DUS Weert zijn voorstander van de 
systematiek zoals gehanteerd bij de raadsvergaderingen van 4 en 5 november.  

 
5. Binnengekomen aanvragen om extra bijeenkomsten.  

Deze liggen niet voor. De agendacommissie heeft wel besloten het raadsvoorstel inzake 
de strategische visie in een extra commissievergadering te behandelen op 7 december.  
 

6. Procedureel-technische evaluatie laatste commissie- en raadscyclus. 
Er wordt gesproken over de verzuchting van de voorzitter bij de spreektermijn van dhr. 
Sijben. Deze was niet op de persoon of de inhoud gericht maar betrof het proces. De 
stemmen staakten een aantal keren. Het uitzetten van de microfoon ging mis. De 
voorzitter heeft dhr. Sijben en de CDA-fracties excuses aangeboden.  
Aandachtspunten voor de deelnemers aan digitale vergaderingen: op tijd de microfoon en 
eventueel ook de camera uitzetten en netjes gekleed zijn. De voorzitter moet er op letten 
dat er niet teveel spreektermijnen ontstaan.  
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De leden van de agendacommissie zijn in procedureel-technische zin tevreden over de 
vergaderingen van 4 en 5 alsmede 12/13 november. Mw. Duijsters vindt het jammer dat 
de raadsvergadering van 12 november niet diezelfde avond is afgemaakt. 
De griffier geeft aan dat de griffie opgelucht was dat de techniek goed functioneerde. Ook 
vond zij de debatten over de algemene beschouwingen en met de portefeuillehouders 
een goede toevoeging aan de begrotingsbehandeling. Het digitale stemmen wordt 
voortaan steeds toegepast, ook als er weer fysiek wordt vergaderd. 
 

7. Concept-vergaderschema 2021. 
De extra informatiebijeenkomst over de Kadernota die gepland staat op 17 maart wordt 
verplaatst omdat dan de Tweede Kamerverkiezingen plaatsvinden. De griffier zoekt in 
overleg met het college een andere datum. NOOT: deze bijeenkomst kan op 23 maart 
plaatsvinden. 
 
De agendacommissie wil voor de begrotingsbehandeling een aparte cyclus in het schema 
opnemen. De begroting wordt dan in een aparte gezamenlijke vergadering van de drie 
raadscommissies behandeld en in een raadsvergadering die:  

 niet te kort op de deadline van 15 november plaatsvindt en  
 tenminste 2 weken voor of na de reguliere raadsvergadering wordt gepland.  

De griffier zal een voorstel doen.  
 
Afgesproken wordt dat het vergaderschema voor de eerste helft van 2021 alvast wordt 
verspreid. De rest volgt nadat de data voor de begrotingsbehandeling zijn vastgesteld.  
 

8. Rondvraag en sluiting. 
Dhr. Van de Loo stelt aan de orde de informatiebijeenkomst van 7 oktober jl. over 
de omgevingsvisie, die op het laatste moment door de ambtelijke organisatie werd 
geannuleerd. Dit is niet de juiste gang van zaken. De agendacommissie had er 
bewust voor gekozen deze bijeenkomst te laten doorgaan, ook al was er niet veel 
nieuws te melden. De bedoeling was om alle raadsleden op hetzelfde 
informatieniveau te brengen.  
De secretaris geeft aan dat dit voorval in het college is besproken. Er was geen 
nieuwe informatie beschikbaar en er werd een zekere vermoeidheid bij de 
raadsleden geconstateerd over de informatiebijeenkomsten. Dit had echter met de 
agendacommissie moeten worden afgestemd. Dat is ook de mening van het college. 
Er worden excuses hiervoor aangeboden.  

 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.40 uur onder dankzegging aan de aanwezigen. 


