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-CONCEPT- 
 

Verslag op hoofdlijnen openbare vergadering agendacommissie  
d.d. 21 december 2022 

 
Aanwezig:  
Plv. voorzitter P. Sijben (waarnemend raadsvoorzitter) 
Fractievoorzitters J. Goubet (Weert Lokaal), C. Beenders-Van Dooren (DUS Weert), T. 

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

Voorzitter 
raadsgremium 

M. van den Bergh (VVD, voorzitter informatiebijeenkomsten) 

Raadslid  J. Kleinmoedig (Weert Lokaal)  
Griffier M. Wolfs-Corten 
Secretaris  A. Vrijenhoek 
 
Afwezig: 
Voorzitter R. Vlecken (burgemeester) 
Fractievoorzitter  H. van de Loo (fractie Van de Loo) 
Voorzitter 
raadsgremium 

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

 
 
1. Opening en mededelingen.  
De plaatsvervangend voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij 
vermeldt de berichten van verhindering. 
 
2. Vaststellen concept-verslag vergadering agendacommissie d.d. 8 november 

2022. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Bespreken beleidskalender. 

 Herijking maatschappelijke voorzieningenstructuur: B&W-vergadering moet 30-
05-2023 zijn. 

 Er staat nog tweemaal “BV-IW”, dat is de oude commissiebenaming. 
 Raadsvergadering over de begroting 2024 moet 09-11-2023 zijn. 
 De raadscyclus van 28-09-2023 ontbreekt. 
 De beleidskalender zal voor de volgende bijeenkomst van de agendacommissie 

worden uitgebreid met informatiebijeenkomsten en themasessies. 
 
4. Vaststellen concept-agenda thema-avonden 31 januari 2023 en 1 maart 2023. 

De bijeenkomst op 31 januari 2023 is akkoord. De agenda voor deze bijeenkomst wordt 
ongewijzigd vastgesteld. 
De agendacommissie wil de volgende vergadering nog een keer bespreken of de 
bijeenkomst op 1 maart 2023 doorgang moet vinden.  

 
5. Voorstel: sprekersplein op 1 februari vervangen door extra thema-avond. 

De agendacommissie stemt hiermee in. 
 

6. Vaststellen concept-agenda commissievergadering raadscommissie S&I-M&B 
d.d. 10 januari 2023. 

 Agendapunt 11 van de commissie R&E (begrotingswijziging) wordt geagendeerd 
voor de commissie S&I-M&B, als eerste agendapunt. 

 De agendapunten van wethouder Van Eijk worden in S&I-M&B vooraan 
geagendeerd. 

 De concept-agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld. 
 
7. Vaststellen concept-agenda commissievergadering raadscommissie R&E d.d. 11 

januari 2023.  
 Agendapunt 11 (begrotingswijziging) wordt geagendeerd voor de commissie S&I-

M&B. 
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 Op verzoek van het college vindt er een besloten deel plaats over de 
aanbesteding van de afvalinzameling (30 minuten); de agendacommissie bepaalt 
dat dit na de openbare vergadering gebeurt. 
Het CDA zal in de rondvraag de accommodatieproblematiek (de sluiting van De 
Paol, de sluiting van Don Bosco en de vergoeding voor Beej Bertje voor 
verenigingsgebruik) aan de orde stellen. Dit onderwerp wordt dan in twee 
termijnen behandeld. Het CDA levert ter voorbereiding voor de vergadering een 
memo met de vragen aan.  

 De concept-agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld. 
 
8. Binnengekomen aanvragen om extra bijeenkomsten:  

Er liggen geen aanvragen om extra bijeenkomsten voor. 
 
9. Procedureel-technische evaluatie laatste commissie- en raadscyclus.  

DUS Weert merkt op dat inwoners die luisteren niet begrijpen waar de moties en 
amendementen bij de begrotingsbehandeling over gaan als alleen de dicta worden 
voorgelezen.  

 
10. Rondvraag en sluiting. 

 De VVD spreekt de wenselijkheid uit dat de portefeuillehouders die de gemeente in een 
gemeenschappelijke regeling vertegenwoordigen per kwartaal in de raadscommissies 
rapporteren over de gemeenschappelijke regelingen. Ook roept de VVD de 
portefeuillehouders die de gemeente in een gemeenschappelijke regeling 
vertegenwoordigen op om bij actuele ontwikkelingen de raad snel te informeren.  

 De VVD stelt voor om de vergaderingen van de agendacommissie en het FVO van 
januari te verplaatsen omdat op 26 januari 2023 een bijeenkomst van SML plaatsvindt 
over de regiodeal. De agendacommissie stemt hiermee in. De agendacommissie en het 
FVO komen op 24 januari 2023 om 19.30 uur bijeen. 

 De griffier stelt voor om de agendacommissie en het FVO van februari op 14 februari te 
houden in plaats van op 16 februari omdat op de laatstgenoemde datum een 
vergadering van de auditcommissie staat gepland met daaraan gekoppeld een 
workshop van de accountant over fraudebestrijding. De agendacommissie stemt 
hiermee in.  

 De griffier stelt het verzoek van de ambtelijke organisatie aan de orde om de Kadernota 
niet op 1 juni in de raad te behandelen maar op 25 mei. De maandag voor 1 juni is 
namelijk Tweede Pinksterdag, waardoor er voor de organisatie en het college een dag 
minder tijd is om vragen te beantwoorden. De agendacommissie stemt niet in met het 
voorstel. Er zal ernaar worden gestreefd vragen tijdig in te sturen. 

 
De plaatsvervangend voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de 
aanwezigen. 


