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Verslag op hoofdlijnen openbare vergadering agendacommissie  
d.d. 21 april 2021 (digitaal via msteams) 

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

(DUS Weert, plv.), L. Steinbach (D66) 
Commissievoorzitters H. van de Loo (Weert Lokaal, vz. commissie M&B en 

informatiebijeenkomsten), L. Heuvelmans (PvdA, vz. commissie 
S&I) en J. Stroek (CDA en vz. commissie R&E) 

Plv. raadsvoorzitter P. Sijben  
Griffie M. Wolfs-Corten en P. Otten 
Secretaris M. Meertens 
Afwezig P. Mols (CDA), R. van Dooren (DUS Weert), K. Duijsters (fractie 

Duijsters) en F. Kadra (PvdA) 
Toehoorder P. Weekers (DUS Weert) 
 
1. Opening en mededelingen.  

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De berichten van 
verhindering worden vermeld.  
 

2. Vaststellen concept-verslag vergadering agendacommissie d.d. 18 maart 2021. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
3. Bespreken beleidskalender. 

Geen opmerkingen c.q. suggesties. 
 

4. Vaststellen concept-agenda informatiebijeenkomst 15 juni 2021. 
 De secretaris gaat na of agendapunt 6 MPGV Grondexploitatie niet openbaar 

behandeld moet worden. Als dat zo is, wordt de volgorde van de 
agendapunten gewijzigd. 

 Dat er twee informatiebladen zijn aangeleverd over MPGV (Grondexploitatie 
en Vastgoed) werkt verwarrend.  

 Aan het uitgangspunt dat presentaties niet in dezelfde cyclus als het 
raadsvoorstel aan de orde moeten komen, moet worden vastgehouden. 
Voor dit geval wordt er ingestemd met afwijking van dit uitgangspunt. 

 Het CDA stelt voor om in een volgende informatiebijeenkomst het 
onderwerp burgerparticipatie te agenderen (de praktijkervaringen van de 
door de raad vastgestelde nota participatie, mede in relatie tot de rol van 
de raad en de wijk- en dorpsraden).  

 
5. Vaststellen concept-agenda’s commissievergaderingen raadscommissie 

S&I/M&B d.d. 18 mei 2021 en raadscommissie R&E d.d. 19 mei 2021.  
Raadscommissie S&I/M&B 

 Het raadsvoorstel plan van aanpak ondermijning wordt uitgesteld naar de 
volgende cyclus. De nieuwe burgemeester gaat ermee aan de slag. 

 Om de agenda van de commissie R&E te ontlasten wordt de ontwerpbegroting GR 
RUD toegevoegd aan de agenda voor de commissie S&I/M&B (na agendapunt 
12). 

 
Raadscommissie R&E 

 De ontwerpbegroting GR RUD wordt toegevoegd aan de agenda voor de 
commissie S&I/M&B (na agendapunt 12). 

 Wethouder Geelen wordt tijdens haar zwangerschapsverlof vervangen door 
wethouder Van den Heuvel. Dit wordt aangepast bij agendapunt 8 (streetwise).  

 De agendapunten 8 (streetwise) en 9 (RES NML) worden omgedraaid. 
 
6. Binnengekomen aanvragen om extra bijeenkomsten:  

 De raadsvergadering waarin de heer Vlecken wordt beëdigd en geïnstalleerd 
wordt gehouden op 25 mei a.s. 
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7. Procedureel-technische evaluatie laatste commissie- en raadscyclus. Onder 
meer evaluatie informatiebijeenkomst “Werken in de wijk” d.d. 24 maart 2021 
(afgesproken tijdens agendacommissie 18 maart jl.). 

 Er wordt gesproken over de agendering van de financiële verordening voor de 
auditcommissie, de informatiebijeenkomst en de commissie- en raadscyclus. Het 
is moeilijk om de technische aspecten en politieke discussie van elkaar 
gescheiden te houden.  

 De wisseling van voorzitters tijdens de informatiebijeenkomst van 16 maart jl. 
werd niet als hinderlijk ervaren. 

 De agendacommissie is van mening dat de werkvorm van de werksessie niet te 
vaak moet worden gebruikt. Het kost veel tijd en er komen niet altijd concrete 
zaken uit. Het doel van de avond moet duidelijk zijn.  
 

8. Rondvraag en sluiting. 
De agendacommissie bedankt de voorzitter voor haar voorzitterschap van de 
agendacommissie in het afgelopen jaar. 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.15 uur onder dankzegging aan de 
aanwezigen. 

 
 


