
 

 
 
 

 

1 
 

Verslag op hoofdlijnen openbare vergadering agendacommissie  
d.d. 18 november 2021 (hybride vergadering) 

 
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 deze hybride vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er zijn 
geen mededelingen. 
 

2. Vaststellen concept-verslag vergadering agendacommissie d.d. 7 oktober 2021. 
N.a.v.: de secretaris zal de agendacommissie binnen een week informeren wanneer 
de nota participatie voor een informatiebijeenkomst kan worden geagendeerd.  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
3. Bespreken beleidskalender. 

 De secretaris geeft aan dat het college een prioritering van raadsvoorstellen voor 
de december- en februaricyclus heeft besproken. De conclusie was dat alle 
raadsvoorstellen conform planning moeten worden behandeld. 

 Er volgt nog een raadsvoorstel voor de februaricyclus waarin de raad wordt 
voorgesteld een aanvullend krediet voor het kindcentrum Altweerterheide 
beschikbaar te stellen. 

 De secretaris zal de agendacommissie deze week informeren waarom het besluit 
over de snelfietsroute Weert-Nederweert in februari behandeld moet worden. 

 
4. Vaststellen concept-agenda informatiebijeenkomsten 23 november 2021 en 11 

januari 2022. 
 

Informatiebijeenkomst 23 november 2021: 
 Voor het onderwerp jaarrapportage sociaal domein (WMO, Jeugdhulp en 

Participatie) wordt twee uur ingepland. 
 

Informatiebijeenkomst 11 januari 2022: 
 Mw. Van den Bergh en de griffier zullen de raad middels een presentatie 

informeren over het eindresultaat van het project Grip op Regionale 
Samenwerking. Dit jaar zal de raad een emailbericht hierover ontvangen. 

 
5. Vaststellen concept-agenda’s commissievergaderingen raadscommissie 

S&I/M&B d.d. 30 november 2021 en raadscommissie R&E d.d. 1 december 
2021.  
 
Raadscommissie S&I/M&B 30 november 2021 

 De commissie zal op 30 november en 2 december vergaderen.  
 Voor alle raadsvoorstellen wordt een half uur ingepland.  
 De agenda wordt over beide avonden verdeeld, waarbij een logische knip wordt 

gemaakt na afronding van een of twee portefeuille(s). 
 Aangezien er digitaal wordt vergaderd worden de portefeuillehouders uitgenodigd 

allen bij de rondvraag aanwezig te zijn. 
 De voorlopige agenda wordt conform bovenstaande vastgesteld. 
 Wethouder Geelen wil de commissie op 30 november in een besloten deel over 

een onderwerp informeren. Bezien wordt nog op welk moment en hoe dit 
gebeurt. 
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Raadscommissie R&E 1 december 2021 

 Het agendapunt bomenplan fase 2 wordt geagendeerd voor de februaricyclus. 
 De voorlopige agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 Als uitloopavond wordt maandag 6 december bepaald. 

 
6. Binnengekomen aanvragen om extra bijeenkomsten.  

Er zijn geen verzoeken binnengekomen. 
 
7. Procedureel-technische evaluatie laatste commissie- en raadscyclus.  

 De heer Stroek geeft aan de vergadering van de commissie R&E als zeer 
vervelend te hebben ervaren. Het zou de bedoeling moeten zijn om goed samen 
te werken en elkaar te helpen. De vergadering verliep echter chaotisch doordat 
commissieleden niet via de voorzitter het woord namen. Zo ontstonden er ook 
meerdere spreektermijnen. De agendacommissie vindt het positief dat de 
voorzitter iedereen voldoende ruimte probeert te geven, maar daar moet geen 
misbruik van worden gemaakt. Ook wordt nogmaals erop gewezen dat, als men 
veel vragen bij een agendapunt heeft, het efficiënter werkt als deze vooraf 
schriftelijk worden ingediend. 

 De griffier stelt de begrotingsbehandeling aan de orde. Vanuit de 
agendacommissie wordt opgemerkt dat het draaiboek een goede basis vormt 
voor de behandeling. Wel wordt aan de nieuwe raad meegegeven dat er meer tijd 
moet worden ingepland voor het debat na de algemene beschouwingen en dat 
het college ook op de algemene beschouwingen en de moties en amendementen 
dient te reageren. Moties en amendementen hoeven niet in hun geheel 
voorgelezen te worden.  
 

8. Rondvraag en sluiting. 
De burgemeester zal de raad op de hoogte houden van ontwikkelingen op het gebied van 
corona. 

  
De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur onder dankzegging aan de 
aanwezigen. 

 
 


