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Verslag op hoofdlijnen openbare vergadering agendacommissie  
d.d. 7 oktober 2021 

 
Aanwezig:  
 
Voorzitter R. Vlecken (burgemeester) 
Fractievoorzitters S. Winters (Weert Lokaal), P. Mols (CDA), T. van Gemert (VVD), 

C. Beenders (DUS Weert), K. Duijsters (fractie Duijsters),  
L. Steinbach (D66), L. Heuvelmans (PvdA) 

Commissievoorzitters L. Heuvelmans (PvdA, vz. commissie S&I-M&B) en J. Stroek 
(CDA, vz. commissie R&E) 

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. Er zijn geen 
mededelingen. 
 

2. Vaststellen concept-verslag vergadering agendacommissie d.d. 9 september 
2021. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
3. Bespreken beleidskalender. 

 Het college zal nagaan of er raadsvoorstellen die gepland staan voor de 
decembercyclus kunnen doorschuiven naar januari en de raad daarover 
informeren via de griffie. 

 In 2022 wordt er geen Kadernota 2023 gemaakt. 
 Het is wenselijk dat in mei 2022 de programma’s voor de begroting worden 

bepaald door de raad. Dit gebeurt bij voorkeur in samenhang met het 
coalitieprogramma.  

 
4. Vaststellen concept-agenda informatiebijeenkomst 12 oktober 2021. 

Deze bijeenkomst vindt geheel in beslotenheid plaats.  
 

5. Vaststellen concept-agenda’s gezamenlijke commissievergadering begroting 
2022 d.d. 13 oktober 2021 en concept-agenda’s commissievergaderingen 
raadscommissie S&I/M&B d.d. 19 oktober 2021 en raadscommissie R&E d.d. 20 
oktober 2021.  
 
Raadscommissies S&I/M&B en R&E 13 oktober 2021 

 Deze vergadering gaat niet door. De septembercirculaire en het advies van het 
college daarover zijn op 18 oktober beschikbaar. De agendapunten 2e 
Tussenrapportage, Begroting 2022 en septembercirculaire worden geagendeerd 
voor de vergadering van de commissie S&I-M&B op 19 oktober a.s. Deze 
agendapunten worden dan vooraan geagendeerd en alle raadsleden worden 
hiervoor uitgenodigd. De aangemelde sprekers worden geïnformeerd. Als er zich 
meer dan 6 sprekers aanmelden wordt het spreekrecht uitgeoefend op 27 
oktober. 

 
Raadscommissie S&I/M&B 19 oktober 2021 

 De agenda wordt met inachtneming van bovenstaande vastgesteld. 
 

Raadscommissie R&E 20 oktober 2021 
 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
6. Binnengekomen aanvragen om extra bijeenkomsten:  

 De voor 14 oktober 2021 aangevraagde besloten informatiebijeenkomst over de 
organisatieontwikkeling wordt op 21 oktober gehouden van 19.30 uur tot 20.30 
uur. De eventuele uitloop van de vergadering van de raadscommissie R&E begint 
dan om 20.30 uur. In de besloten informatiebijeenkomst kan geen geheimhouding 
worden opgelegd; er wordt wel om het respecteren van vertrouwelijkheid verzocht. 
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 Nagegaan wordt of het onderwerp jaarverslag sociaal domein 2020 en de nota 
participatie op korte termijn kan worden geagendeerd voor een 
informatiebijeenkomst. 
NOOT: de jaarrapportage sociaal domein is al aangemeld voor agendering in de 
informatiebijeenkomst van 23 november a.s. 

 
7. Procedureel-technische evaluatie laatste commissie- en raadscyclus.  

 De presentatie door de rekenkamer over het eindrapport van het onderzoek naar 
de bezuinigingen had in de informatiebijeenkomst moeten worden gehouden. 
Abusievelijk is de voorheen geldende procedure toegepast. Het is wel conform de 
huidige procedure dat het initiatiefvoorstel pas na de commissiebehandeling 
wordt opgesteld.  

 Het na het vaststellen van de raadsagenda niet meer toestaan van moties 
vreemd aan de orde van de dag wordt meegenomen in het nieuwe RvO. In het 
FVO van 9 september jl. is afgesproken dit vooruitlopend op de aanpassing al zo 
toe te passen. 

 De raadsvoorzitter merkte in de raadsvergadering een aantal keren op dat vragen 
in de commissie gesteld hadden kunnen en moeten worden. Deze interventies 
leiden tot een kwaliteitsverbetering van de raadsbehandeling. Daarbij wordt de 
kanttekening geplaatst dat dit wel ook afhankelijk is van de wijze van 
behandeling in de commissies, de bereidheid van de portefeuillehouders om 
aldaar de dialoog aan te gaan en de kwaliteit en tijdigheid van de 
raadsvoorstellen.  

 Op de heimiddag zal worden besproken of er een rondvraag in de 
raadsvergadering of vragenuurtje voorafgaand aan de raadsvergadering moet 
worden ingevoerd. Doel: actuele en urgente vragen kunnen stellen. 
Alternatief is een informeel overleg bijvoorbeeld voorafgaand aan de 
informatiebijeenkomsten met als doel elkaar tijdig te informeren.  

 Bij het nieuwe RvO wordt betrokken: a) al dan niet interrupties in eerste termijn 
toestaan, b) in de tweede termijn al dan niet debat met de portefeuillehouders 
toestaan, c) afspreken dat raadsvoorstellen na de commissiebehandeling nog 
kunnen aangepast door het college. 

 Er wordt aandacht gevraagd voor het goed in de microfoon spreken. 
 

8. Rondvraag en sluiting. 
 De raadsbijeenkomst over de rekenkamer, waarin de te actualiseren regelgeving 

rondom de rekenkamer, het ambitiedocument en onderzoeksprogramma, 
alsmede een gesprek met de rekenkamer over verwachtingen, samenwerking en 
knelpunten aan de orde zouden komen is vanwege de werkdruk bij de griffie 
uitgesteld. De griffier constateert echter dat de raad wel behoefte heeft aan een 
gesprek met de rekenkamer op kortere termijn en stelt daarom voor om dit 
gesprek los te koppelen van het actualiseren van de regelgeving. Afgesproken 
wordt dit gesprek eind november te plannen. In het FVO van 18 november wordt 
het dan voorbereid. Vanwege de wens dat andere raadsleden dan de 
fractievoorzitters dit gesprek voorbereiden en voeren wordt de voorbereiding 
voorafgaand aan de agendacommissie gepland.  

 De burgemeester deelt mede landelijk voorzitter te worden van het project om te 
komen tot een verbetering/versterking van de lokale rekenkamers.  

 
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 

 
 


