Verslag op hoofdlijnen openbare vergadering agendacommissie
d.d. 9 september (locatie Bos- en Groenkamer)
Aanwezig:
Voorzitter
Fractievoorzitters
Commissievoorzitters
Plv. raadsvoorzitter
Griffie
Secretaris

R. Vlecken (burgemeester)
P. Küsters (plv., Weert Lokaal), P. Mols (CDA), T. van Gemert
(VVD), C. Beenders (DUS Weert), L. Steinbach (D66), L.
Heuvelmans (PvdA)
L. Heuvelmans (PvdA, vz. commissie S&I-M&B) en J. Stroek
(CDA, vz. commissie R&E)
P. Sijben
P. Otten
M. Meertens

1.

Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Berichten van
verhindering zijn ontvangen van K. Duijsters en S. Winters. De heer Pieter van Vollenhoven
heeft vandaag de Open Monumentendag 2021 geopend. De opening was in samenwerking
met België en goed georganiseerd.

2.

Vaststellen concept-verslag vergadering agendacommissie d.d. 16 juni 2021.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Bespreken beleidskalender.
Er is geen nieuwe beleidskalender.

4.

Vaststellen concept-agenda’s commissievergaderingen raadscommissie
S&I/M&B d.d. 21 september 2021 en raadscommissie R&E d.d. 22 september 2021.
Raadscommissie S&I/M&B

Op deze agenda zijn er geen opmerkingen.
Raadscommissie R&E

Het aanvangstijdstip wordt vastgesteld op 20.30 uur in verband met een bijeenkomst in
verband met de bevrijding van Weert.

5. Binnengekomen aanvragen om extra bijeenkomsten:
-De extra bijeenkomst op 15 september 2021 wordt akkoord bevonden.
-De informatiebijeenkomst over de omgevingswet op 16 september kan eveneens doorgaan
maar daarover dienen in de werkgroep op 14 september nog afspraken te worden gemaakt.
-De agendacommissie vraagt verder aandacht voor de agendering van het jaarverslag
sociaal domein 2020 en een vervolgbespreking over de nota participatie in een volgende
informatiebijeenkomst.
6. Procedureel-technische evaluatie laatste commissie- en raadscyclus.
Behandeling kadernota 8 juli 2021
Gesproken wordt over de reactie op de algemene beschouwingen door een collegelid. De
manier waarop dit gebeurde en het voorbij gaan aan het beantwoorden van de vragen riep
vraagtekens op. De Burgemeester geeft aan hierover in gesprek te gaan met het betreffende
collegelid.
Raadsvergadering 13 juli 2021
-Mevrouw Beenders geeft aan dat de behandeling van het onderwerp Stadsbruglocatie
leidde tot een ietwat vervelend einde van de vergadering.
-De heer van Gemert geeft aan dat hij vindt dat de kwaliteit van debatteren toeneemt.
-Burgemeester Vlecken geeft aan dat hij eraan hecht dat vragen ter zake zijn. Voor degene
die de raadsvergadering volgt wordt het dan ook duidelijker.
7. Rondvraag en sluiting.
Naar aanleiding van de behandeling van het onderwerp kermis in de raadsvergadering van 8
september en de vragen die de heer Stroek had, wordt afgesproken dat de heer Stroek zijn
vragen naar de Burgemeester stuurt waarna voor beantwoording zorg zal worden gedragen.
De voorzitter sluit de vergadering om 20.20 uur onder dankzegging aan de
aanwezigen.
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