
Verslag op hoofdlijnen openbare vergadering agendacommissie 
d.d. 12 januari 2022 (digitaal via msteams)

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), J. Stroek (CDA, 
vz. commissie R&E) en M. van den Bergh (VVD, vz. 
informatiebijeenkomsten)

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. Dhr. Heuvelmans 
sluit iets later aan.

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

3. Bespreken beleidskalender.
Een aantal fractievoorzitters vindt het niet wenselijk om in de laatste raadsvergadering 
van de oude raad, op 28 maart en dus na de verkiezingen, inhoudelijke raadsvoorstellen 
te behandelen. De secretaris zal in het college bespreken of die voorstellen in maart 
behandeld moet worden of uitgesteld kunnen worden.

4. Vaststellen concept-agenda informatiebijeenkomst 15 februari 2022.
 Informatieblad buitengebied: de tekst onder het kopje “is er een relatie met 

eerdere besluitvorming” wordt juist weergegeven.
 Werksessie omgevingsvisie: akkoord onder voorbehoud van instemming van de 

raadswerkgroep van volgende week.
 Op 11 januari zou na afloop van de openbare informatiebijeenkomst informatie in 

beslotenheid worden gedeeld. Door technische problemen bij de presentator is 
dat niet gelukt. De secretaris zal met de wethouder bespreken of dit na de 
informatiebijeenkomst van 15 februari kan. Dit heeft de voorkeur boven 
behandeling voor of na de commissie S&I. Maar als het onderwerp niet kan 
wachten tot februari, kan het na afloop van de commissievergadering aan de 
orde komen. 

5. Vaststellen concept-agenda’s commissievergaderingen raadscommissie 
S&I/M&B d.d. 25 januari 2022 en raadscommissie R&E d.d. 26 januari 2022. 

Raadscommissie S&I/M&B 25 januari 2022
 Naar aanleiding van het agendapunt herinrichtingsplan sportpark Boshoven wordt 

opgemerkt dat het niet de bedoeling is om een presentatie in dezelfde cyclus te 
geven als waarin het raadsvoorstel aan de orde komt.

 De fractie CDA zal in de rondvraag vragen stellen over de expositie de wolf.

Raadscommissie R&E 26 januari 2022
 Aan de agenda worden op verzoek van het CDA twee agendapunten toegevoegd: 

aanvraag Natuurmonumenten project Roekes en het migrantenhotel op 
Kampershoek. Het CDA zal vooraf de vragen met een toelichting beschikbaar 
stellen.

 Bosontwikkeling fase 2: het verslag van de door de wethouder aangehaalde 
bijeenkomst van november 2021 wordt bij de stukken gevoegd.

 Principeverzoek stadsboerderij: dit agendapunt wordt vooraan geagendeerd 
vanwege het aangevraagde spreekrecht.
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6. Binnengekomen aanvragen om extra bijeenkomsten. 
Er zijn geen verzoeken binnengekomen.

7. Procedureel-technische evaluatie laatste commissie- en raadscyclus. 
De agendacommissie spreekt haar waardering uit voor de voorzitter vanwege het 
afronden van de raadsvergadering van december op een avond. De discussies in de 
commissies werden ook niet overgedaan in de raadsvergadering. Het verengen van de 
discussie tot het onderwerp dat op de agenda staat werkt in de raadsvergadering prima. 
In de commissievergaderingen zou hiermee wat soepeler moeten worden omgegaan. Het 
behandelen van onderwerpen in de raadsvergadering op een laat tijdstip zorgt er wel 
voor dat inwoners afhaken. Geprobeerd kan worden hoe de vergadering verloopt als de 
(complexe) bespreekstukken als eerste worden behandeld.

8. Rondvraag en sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 20.17 uur onder dankzegging aan de 
aanwezigen.
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