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Verslag op hoofdlijnen openbare vergadering agendacommissie  
d.d. 6 januari 2021 

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

Toehoorder P. Weekers (DUS Weert) 
Plv. raadsvoorzitter P. Sijben  
Griffier M. Wolfs-Corten 
Secretaris M. Meertens 
 
 
1. Opening en mededelingen.  

De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en wenst iedereen een 
goed 2021.  
 

2. Vaststellen concept-verslag vergadering agendacommissie d.d. 18 november 
2020. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Bespreken beleidskalender. 
 BV-IW is een oude commissiebenaming. Dit wordt aangepast. 
 De strategische visie wordt in de informatiebijeenkomst van 9 februari 

behandeld. De ambtelijke organisatie zal bij de fracties ophalen welke 
overlegvorm gekozen dient te worden. De raad ontvangt ter voorbereiding een 
nieuw document waarin de opmerkingen uit de commissiebehandeling van 7 
december jl. zijn verwerkt. Na de bijeenkomst van 9 februari worden de 
resultaten daarvan in de visie verwerkt en wordt deze voorgelegd aan commissie 
en raad.  

 De andere onderwerpen die voor de reguliere informatiebijeenkomst op 9 februari 
stonden gepland, worden in een extra informatiebijeenkomst op 18 februari 
behandeld.  

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

19 januari 2021, raadscommissie R&E d.d. 20 januari 2021 en raadscommissie 
M&B d.d. 21 januari 2021.  
 
Commissie S&I 

 De onderwerpen gebiedsvisie Keent en Moesel, maatschappelijke voorziening 
Weert-zuid en herziening MIP water en riolering 2021 worden op donderdag 21 
januari behandeld.  

 De commissie M&B wordt op 19 januari gehouden.  
 Op 19 januari wordt nadat alle raadsvoorstellen zijn behandeld een openbare 

informatiebijeenkomst gehouden over de gebiedsvisie Keent en Moesel, 
maatschappelijke voorziening Weert-zuid en herziening MIP water en riolering 
2021. Hierbij wordt een presentatie gegeven.  

 Als deze onderwerpen desondanks naar de mening van de raad meer 
voorbereiding behoeven kunnen zij worden doorgeschoven naar de commissie- 
en raadscyclus van februari/maart.  

 De heer Heuvelmans zal de vergadering van 19 januari voorzitten; de heer Van 
de Loo de vergadering van 21 januari.  

 De griffier licht toe dat de heer Groenen al een schriftelijke reactie vanuit de 
gemeente heeft ontvangen, maar toch spreekrecht heeft aangevraagd. Dit kan 
niet worden geweigerd.  

 
Commissie R&E 

 Als bij agendapunt 11 (onderzoek woonwagenstandplaatsen) spreekrecht wordt 
gevraagd en dat agendapunt naar voren wordt gehaald op de agenda, blijft de 
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volgorde van de overige agendapunten ongewijzigd (op verzoek van wethouder 
Gabriëls). 

 De concept-agenda is akkoord. 
 
Commissie M&B 
Zie onder S&I. 

 
5. Binnengekomen aanvragen om extra bijeenkomsten.  

De griffier bespreekt met de behandelend ambtenaren hoe de werkgroep omgevingswet 
aankijkt tegen een workshop van Trees van der Schoot.  
 

6. Procedureel-technische evaluatie laatste commissie- en raadscyclus. 
Geen opmerkingen. 
 

7. Concept-vergaderschema tweede helft 2021.  
 De griffier licht de wijziging die op verzoek van de agendacommissie is 

aangebracht v.w.b. de begrotingscyclus toe.  
 De informatiebijeenkomst over de kadernota is op 16 februari gepland. Dit is 

echter carnavalsdinsdag. De griffier en de secretaris zullen een alternatieve 
datum zoeken. 

 Met het vergaderschema voor de tweede helft van 2021 wordt voor het overige 
ingestemd. 

 
8. Afwegingsdocument vergaderen in coronatijden. 

Het afwegingsdocument zal worden gebruikt als basis bij de keuze tussen digitaal of 
fysiek vergaderen. Enige flexibiliteit is echter geboden. Ook dient de burgemeester i.v.m. 
de lokale situatie een belangrijke stem te hebben bij de afweging. Er bestaat een 
voorkeur om de besloten vergaderingen bij een risiconiveau 3 of 4 digitaal te houden. Bij 
risiconiveau 0 is er geen veiligheidsrisico. In geval van een bijeenkomst die deels 
besloten en deels openbaar is moet er maatwerk worden geleverd. De mogelijkheden om 
het sprekersplein digitaal te houden moeten worden bekeken.  
 

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


