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Verslag op hoofdlijnen openbare vergadering agendacommissie  
d.d. 13 februari 2023 

 
Aanwezig:  
Voorzitter R. Vlecken (burgemeester) 
Fractievoorzitters J. Goubet (Weert Lokaal), C. Beenders-Van Dooren (DUS Weert),  

T. van Gemert (VVD), P. v.d. Vegt (D66), T. Karg (GroenLinks), L. 
Heuvelmans (PvdA) 

Voorzitter 
raadsgremium 

P. Sijben (plaatsvervangend raadsvoorzitter), M. van den Bergh 
(VVD, voorzitter informatiebijeenkomsten) 

Griffier M. Wolfs-Corten 
Secretaris  A. Vrijenhoek 
 
Afwezig: 
Fractievoorzitters P. Mols (CDA) en H. van de Loo (fractie Van de Loo) 
Voorzitter 
raadsgremium 

M. Smolenaers (Weert Lokaal, voorzitter raadscommissie S&I-M&B) 

 
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. 25 januari 2023. 
  Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Bespreken beleidskalender. 

Enkele fracties merken op dat sommige raadscycli erg vol zijn. De suggestie wordt gedaan 
om te bezien of enkele raadsvoorstellen, zoals dat inzake het urnenveld, een cyclus naar 
voren kunnen worden gehaald, zodat de cyclus van juni enigszins wordt ontlast. 
 
Mw. Van den Bergh wijst erop dat het college de raad niet consequent een voorstel 
voorlegt om al dan niet zienswijzen uit te brengen op kaderbrieven van 
gemeenschappelijke regelingen. Bij MGR gebeurt dat wel, bij de Veiligheidsregio 
bijvoorbeeld niet. De burgemeester geeft aan dat niet iedere GR overigens wettelijk 
gehouden is om zienswijzen door raden te laten uitbrengen op een kaderbrief dan 
wel een kaderbrief uit te brengen. 

 
De heer Van Gemert deelt mede dat in de raadswerkgroep omgevingswet de wenselijkheid 
is besproken om over de ontwerp-omgevingsvisie twee cycli vóór de raadsbehandeling een 
extra commissiebehandeling van beide raadscommissies gezamenlijk hiervoor te plannen. 

 
4. Vaststellen concept-agenda informatiebijeenkomst 29 maart 2023. 

De presentatoren zullen zich op die avond goed aan de afgesproken tijd moeten houden 
gezien de lengte van de agenda. Er wordt gesproken over het in beslotenheid behandelen 
van twee onderwerpen. De secretaris zal intern aandacht vragen voor het op de 
informatieformulieren goed motiveren van de noodzaak tot beslotenheid.  

 
  De concept-agenda is akkoord. 
 
5. Vaststellen concept-agenda commissievergadering raadscommissie S&I-M&B d.d. 

7 maart 2023.  
 De agenda’s van beide raadscommissies worden samengevoegd. Het raadsvoorstel inzake 

de gedragscodes bestuurlijke integriteit wordt een cyclus doorgeschoven omdat de CDA-
fractie vanavond niet aanwezig is bij het presidium waar dit voorstel op de agenda staat. 
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6. Vaststellen concept-agenda commissievergadering raadscommissie R&E d.d. 8 
maart 2023.  
Het raadsvoorstel over het slingertracé wordt als eerste raadsvoorstel op de agenda voor 
de gezamenlijke vergadering van beide commissies geplaatst. 

 
7. Binnengekomen aanvragen om extra bijeenkomsten. 

 Liggen niet voor.   
 
8. Wijzigingen in het vergaderschema als gevolg van de aanpassing van de P&C-

cyclus. 
De gewijzigde data zijn akkoord.  
 

9. Procedureel-technische evaluatie laatste commissie- en raadscyclus. 
Geen opmerkingen. 

 
10. Rondvraag en sluiting. 

Besloten wordt om de vergaderdata die op het vastgestelde vergaderschema staan aan te 
houden voor de agendacommissie en het presidium. De griffier geeft aan dat als de 
agendacommissie op donderdag bijeen komt, de commissie-agenda’s mogelijk pas na het 
weekend in GO staan vanwege de beperkte bezetting van de griffie op vrijdag. 

 
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 


