Verslag op hoofdlijnen openbare vergadering agendacommissie
d.d. 18 maart 2021 (digitaal via msteams)
Aanwezig:
Voorzitter
Fractievoorzitters
Commissievoorzitters
Plv. raadsvoorzitter
Griffier
Secretaris
Afwezig

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

1.

Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en vermeldt de
berichten van verhindering.

2.

Vaststellen concept-verslag vergadering agendacommissie d.d. 10 februari 2021
en bespreken memo raadswerkgroep omgevingswet/omgevingsvisie.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. N.a.v. het verslag wordt opgemerkt dat de
verhouding tussen de werkzaamheden van de raadswerkgroep en de raad in de
agendacommissie is besproken (in het verslag staat dat dit in het FVO zou gebeuren).
N.a.v. de memo wordt gesproken over het aanvankelijke uitgangspunt. De
raadswerkgroep werd ingesteld voor het proces; de raad zou in informatiebijeenkomsten
uitgebreid worden bijgepraat over de inhoudelijke vorderingen. De werkgroep wil nu iets
meer richting inhoud gaan, met respect voor de rol van de raad. De agendacommissie is
in principe akkoord met de in de memo voorgestelde werkwijze. Mw. Winters bespreekt
de memo nog met dhr. Van de Loo en komt er dan eventueel op terug.

3.

Bespreken beleidskalender.
Voor het bestemmingsplan IJzeren Man en de omgevingsvisie fasen 0 en 1 geldt
inmiddels een andere planning. Het college verwerkt dit in de volgende versie.

4.

Vaststellen concept-agenda informatiebijeenkomst 20 april 2021.

Het themadossier omgevingswet wordt bijgewerkt.

Het onderwerp omgevingsvisie gaat van de agenda af, in de werkgroep is
afgesproken hiervoor een andere datum te zoeken.

De financiële verordening is geen geschikt onderwerp om te behandelen in een
informatiebijeenkomst. De agendacommissie vindt het wenselijk dat dit soort
voorstellen in de auditcommissie wordt behandeld, die vervolgens advies
uitbrengt aan de raad.

5.

Vaststellen concept-agenda’s commissievergaderingen raadscommissies S&IM&B d.d. 30 maart 2021 en raadscommissie R&E d.d. 31 maart 2021.
Commissie S&I-M&B

Voor citymarketing wordt meer tijd ingeruimd.

De agenda is voor het overige akkoord.
Commissie R&E

In de rondvraag worden de raadsinformatiebrief over het kazerneterrein en de
Lichtenberg alsmede de artikelen in De Limburger over Weert-west besproken.
Dit gebeurt in twee termijnen. De fracties dienen hun vragen vooraf schriftelijk
in. De voorzitter zorgt ervoor dat de rondvraag niet te lang gaat duren.

De agenda is voor het overige akkoord.

6.

Binnengekomen aanvragen om extra bijeenkomsten.
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Voorgesteld wordt om de informatiebijeenkomst op 24 maart over werken in de wijk in
beslotenheid te houden omdat er in groepjes gewerkt gaat worden. De agendacommissie
heeft een voorkeur voor openbaarheid. De wens van de raad om sturen op effecten op
het project werken in de wijk toe te passen leidt tot het voorstel om in groepjes te
werken. De agendacommissie stemt in met het voorstel. De volgende keer zal worden
geëvalueerd hoe het is verlopen.
Het college stelt voor om een extra avond te organiseren in het kadernotaproces. Tijdens
deze avond presenteren de externe adviseurs hun analyses en kan vanuit de raad op
basis van de informatie uit eerdere bijeenkomsten richting worden gegeven aan het
college. Deze extra bijeenkomst zou na de al geplande bijeenkomst van 23 maart (waarin
vooral informatie wordt gedeeld) moeten plaatsvinden. De agendacommissie stemt
hiermee in. Het is wel belangrijk dat de informatie die vooraf beschikbaar wordt gesteld
aansluit bij hetgeen die avond aan de orde komt.
7.

Procedureel-technische evaluatie laatste commissie- en raadscyclus.
Er wordt besproken dat er in informatiebijeenkomsten en raadscommissies al politieke
standpunten worden uitgewisseld. Daarvoor is bij uitstek de raadsvergadering bedoeld.
Dhr. Mols merkt op het niet correct te vinden als ambtenaren tijdens hun presentatie tot
uitdrukking brengen wat zij vinden of willen bereiken. Dat is aan de raad.

8.

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.
Na het sluiten van de vergadering stelt de griffier nog een verzoek vanuit het college aan
de orde. Het college verzoekt om de fatale collegevergadering te verplaatsen van 6 naar
13 april a.s. De agendacommissie stemt hiermee in.
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