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Verslag op hoofdlijnen openbare vergadering agendacommissie  
d.d. 16 februari 2022 

 
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) 

Griffier M. Wolfs-Corten 
Secretaris M. Meertens 
 
Afwezig: 
Plv. raadsvoorzitter P. Sijben (CDA) 
 
 
1. Opening en mededelingen.  

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heer Sijben heeft 
zich afgemeld. 

 
2. Vaststellen concept-verslag vergadering agendacommissie d.d. 12 januari 2022. 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Bespreken beleidskalender. 

De Kadernota 2023 wordt niet opgesteld. Dit wordt aangepast in de beleidskalender. 
Vanwege het grote aantal agendapunten worden er drie vergadercycli gepland: in mei 
(eventueel eerder in de maand), in juni en juli.  

 
De griffier heeft bij het Munttheater geïnformeerd naar de mogelijkheden om de 
raadsvergaderingen van 28 en 30 maart daar te laten plaatsvinden. De ruimten bij het 
Munttheater zijn beschikbaar. Er is offerte uitgebracht voor de huur van de ruimten, de 
technische voorzieningen, een diner en de drankjes en hapjes na de vergaderingen. 
De agendacommissie kiest ervoor om deze raadsvergaderingen in de raadzaal van het 
stadhuis te houden. Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld is daar voldoende ruimte 
voor de vergaderingen en het ontvangen van publiek.  

 
4. Vaststellen concept-agenda commissievergadering raadscommissie S&I/M&B 

d.d. 8 maart 2022.  
Het raadsvoorstel over de gedragscodes wordt niet geagendeerd voor de commissie. Het 
onderwerp wordt betrokken bij het startprogramma voor de nieuwe raad en daarna voor 
de nieuwe raad opnieuw in procedure gebracht. 
Het raadsvoorstel over de verordening informatieplicht wordt ook niet geagendeerd voor 
de commissie. Er wordt eerst een procesvoorstel gemaakt en in een later stadium aan de 
nieuwe raad voorgelegd. 
 
In het raadsvoorstel over de commissie onderzoek geloofsbrieven wordt toegevoegd dat 
de griffier in overleg met de burgemeester drie van de in de commissie benoemde 
personen verzoekt de geloofsbrieven te onderzoeken. 

 
5. Vaststellen concept-agenda commissievergadering raadscommissie R&E d.d. 9 

maart 2022.  
Het agendapunt over het principeverzoek Ruimte voor Ruimte Breyvin komt te vervallen. 
De algemene agendapunten worden aan de agenda van de commissie S&I-M&B 
toegevoegd. De vergadering van de commissie R&E komt daarmee te vervallen. 
 

6. Binnengekomen aanvragen om extra bijeenkomsten. 
Liggen niet voor. 

 
7. Procedureel-technische evaluatie laatste commissie- en raadscyclus.  
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 Bij digitale vergaderingen moet er op worden gelet dat men nadat de vergadering 
geschorst is niet doorpraat terwijl de microfoon nog aanstaat. Ook moet men zich 
bewust zijn hoe men in beeld is. Als iemand een vraag stelt is het niet netjes om 
dan de camera uit te zetten terwijl de wethouder die vraag beantwoordt. 

 Het is positief dat commissieleden nu ook kunnen inloggen bij digitale 
raadsvergaderingen om zij anders te maken hebben met vertraging van geluid en 
beeld. 

 Een training digitaal vergaderen kan worden overwogen. 
 Een raadslid merkte in een commissievergadering op dat commissieleden aan het 

zaniken waren. Dat is niet netjes. 
 Gentlemen’s agreement is dat er in het stadhuis door partijen geen politieke 

uitingen worden gedaan. De folders van partijen die in het vergadercentrum op 
tafels zijn neergelegd worden verwijderd. 

 
8. Rondvraag en sluiting. 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering 
onder dankzegging aan de aanwezigen. 

 
 


