Verslag op hoofdlijnen openbare vergadering agendacommissie
d.d. 16 juni (locatie Bos- en Groenkamer)
Aanwezig:
Voorzitter
Fractievoorzitters
Commissievoorzitters
Plv. raadsvoorzitter
Griffie
Secretaris

R. Vlecken (burgemeester)
S. Winters (Weert Lokaal), P. Mols (CDA), T. van Gemert (VVD),
C. Beenders (DUS Weert), K. Duijsters (Duijsters), L. Steinbach
(D66), L. Heuvelmans (PvdA)
H. van de Loo (Weert Lokaal, informatiebijeenkomsten),
L. Heuvelmans (PvdA, vz. commissie S&I-M&B) en J. Stroek
(CDA, vz. commissie R&E)
P. Sijben
M. Wolfs-Corten en P. Otten
M. Meertens

1.

Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er zijn geen
mededelingen.

2.

Vaststellen concept-verslag vergadering agendacommissie d.d. 21 april 2021.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Burgemeester Vlecken zal binnen een week een datum voor een
informatiebijeenkomst over burgerparticipatie voorstellen.

3.

Bespreken beleidskalender.
Geen opmerkingen c.q. suggesties.

4.

Vaststellen concept-agenda informatiebijeenkomst 7 september.

Het informatieformulier Regionale samenwerking voor inwoners met
complexe problematiek wordt nog aangepast.

Het onderwerp omgevingswet (verzocht om extra bijeenkomst op 8
september 2021) wordt toegevoegd aan de bijeenkomst van 7 september.

5.

Vaststellen concept-agenda’s gecombineerde commissievergadering S&I-M&B
en R&E d.d. 23 juni 2021 en commissievergaderingen raadscommissie S&I/M&B
d.d. 29 juni 2021 en raadscommissie R&E d.d. 30 juni 2021.
Gecombineerde commissievergadering S&I-M&B en R&E
Het raadsvoorstel vaststellen van de jaarstukken wordt toegevoegd aan deze
commissievergadering. De heer Heuvelmans zit deze commissievergadering voor.
Raadscommissie S&I/M&B
 Het raadsvoorstel vaststellen van de jaarstukken wordt verplaatst naar de
commissievergadering van 23 juni 2021 en wordt behandeld in de
raadsvergadering van 13 juli 2021.
 Het voorstel over de woonplaatsontheffing van de burgemeester wordt aan de
agenda toegevoegd.
Raadscommissie R&E
 Het raadsvoorstel vaststellen van de jaarstukken wordt verplaatst naar de
commissievergadering van 23 juni 2021 en wordt behandeld in de
raadsvergadering van 13 juli 2021.
 De agenda wordt verdeeld over twee avonden: op de woensdag worden de
raadsvoorstellen van Martijn van den Heuvel en Geert Gabriëls behandeld
en het raadsvoorstel MPGV. Op de donderdag worden de overige
raadsvoorstellen van Wendy van Eijk behandeld.

6.
Binnengekomen aanvragen om extra bijeenkomsten:
Het onderwerp omgevingswet wordt toegevoegd aan de informatiebijeenkomst van 7
september. De agendacommissie gaat akkoord met de agendering van de extra onderwerpen
op 22 juni (digitale vergadering): om 19.30 uur living lab Boshoverbeek (niet openbaar) en om
21.00 uur De Risse (openbaar). De heer V.d. Loo zit de avond voor.
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Met betrekking tot het verzoek van de fractie Duijsters voor een themabijeenkomst sport geeft
de agendacommissie aan dat dit thuishoort op het sprekersplein. Het eerstvolgende
sprekersplein na de zomer staat gepland op 16 september. Bekeken moet nog worden waar dit
plaatsvindt. In de communicatie over het sprekersplein kan aangegeven worden dat dit in het
teken staat van het thema sport. De gemeente Weert nodigt verenigingen niet actief uit. De
heer Vlecken geeft aan geen voorzitter van het sprekersplein te willen zijn. Het FVO deelt deze
mening. De plaatsvervangend voorzitter, de heer Mols, geeft aan het voorzitterschap te willen
overnemen. Het plaatsvervangend voorzitterschap wordt ingevuld door mevrouw Steinbach.
7.

Procedureel-technische evaluatie laatste commissie- en raadscyclus.
 Er wordt gesproken over de behandeling van de financiële verordening.
De verordening op de auditcommissie moet voor de volgende raadsperiode
geactualiseerd worden onder andere wat betreft de adviserende rol van de
auditcommissie. De heer v.d. Loo zal wat dit laatste betreft een voorzet doen.
 De heer v.d. Loo geeft aan dat het voorzitterschap van de raadsvergadering door de
burgemeester goed werd uitgevoerd.
 De heer Vlecken merkt op dat er voor gewaakt moet worden dat de
commissievergaderingen in de raad overgedaan worden. Volgens de heer Vlecken is de
manier van debatteren door de raad nog voor verbetering vatbaar. Het is raadzaam na
de verkiezingen weer een training voor (plv.) voorzitters te organiseren.

8.
Rondvraag en sluiting.
Bespreken terug naar fysiek vergaderen aan de hand van conceptafwegingskader: Weert Lokaal
spreekt de voorkeur uit als er fysiek vergaderd wordt om voor een hybride vorm te kiezen
zodat mensen die er moeite mee hebben te komen toch kunnen deelnemen aan de
vergadering. Bij raadsvergaderingen is een hybride vergadering nog niet toegestaan.
Afgesproken wordt voor het zomerreces de informatiebijenkomsten en commissievergaderingen
digitaal te doen en de raadsvergaderingen fysiek. Voor aanvang van de september cyclus wordt
de situatie opnieuw bekeken.
De voorzitter sluit de vergadering om 20.55 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.
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