
Verslag openbare vergadering agendacommissie
d.d. 28 april 2016

 
Aanwezig:
Voorzitter burgemeester Heijmans 
Fractievoorzitters de heren Kusters (Weert Lokaal), Van Buuren (VVD) en 

Stals (CDA) en de dames Kadra (PvdA) en Beenders-Van 
Dooren (DUS Weert)

Waarnemend  raadsvoorzitter de heer Sijben (CDA)
Commissievoorzitters de heren Verheggen (Weert Lokaal; voorzitter commissie 

Ruimte) en Coolen (CDA; voorzitter commissie BV-IW)
Griffier mevrouw Wolfs-Corten
Secretaris de heer Knaapen

Afwezig:
Fractievoorzitters de heer Goubet (SP) en mevrouw Stokbroeks (D66)

1. Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en vermeldt de berichten 
van verhindering. 

2. Vaststellen concept-verslag 30 maart 2016.
Het verslag is abusievelijk niet bijgevoegd en wordt nogmaals geagendeerd voor de 
volgende vergadering.

3. Vaststellen concept-agenda’s informatiebijeenkomst BV-IW d.d. 10 mei 2016 
en informatiebijeenkomst Ruimte d.d. 11 mei 2016.

Informatiebijeenkomst BV-IW  
 De agendapunten 13 (hulp bij huishouden na 2016) en 14 (regionale samenwerking 3D) 

zijn nog niet gereed en worden daarom niet geagendeerd.
 De agendapunten 10 (overhead) en 11 (lokale educatieve agenda) worden omgewisseld.
 Bij agendapunt 10 (overhead) wordt het aangenomen amendement bij de 

vergaderstukken gezet.
 Wethouder Gabriëls wordt bij agendapunt 11 (lokale educatieve agenda) vervangen.
 Agendapunt 12 ((financiële) rapportage 3D 2015) wordt van de agenda afgehaald. 

Vanwege omvang en complexiteit wordt er een aparte avond voor gepland. De 
agendacommissie verzoekt de presentatie uiterlijk een week vóór die bijeenkomst 
beschikbaar te stellen.

 De agenda is voor het overige akkoord.

Informatiebijeenkomst Ruimte
 De agenda is akkoord.

4. Vaststellen concept-agenda’s commissievergaderingen raadscommissie BV-IW 
d.d. 17 mei 2016 en raadscommissie Ruimte d.d. 18 mei 2016.

Commissie BV-IW
 Aan de agenda wordt toegevoegd: regiovisie en beleidsagenda aanpak huiselijk geweld 

en kindermishandeling.
 Bij agendapunt 10 (voortgang schoolzwemmen) wordt de presentatie een week vóór de 

commissievergadering toegezonden en niet ter vergadering getoond. 
 Voor het behandelen van de 1e bestuursrapportage wordt een half uur geraamd.
 De agenda is voor het overige akkoord.

Commissie Ruimte



 Bij agendapunt 7 (haalbaarheidsonderzoek windenergie) zal de provincie worden 
verzocht de presentatie vooraf beschikbaar te stellen ter voorbereiding.

 De agenda is voor het overige akkoord. 

5. C-stukken.
Liggen niet voor. 

6. Overzicht extra bijeenkomsten
De griffier licht de bijeenkomst van 30 juni over “grip op regionale samenwerking” voor de 
raden van de 7 Midden-Limburgse gemeenten toe. 

7. Rondvraag en sluiting.
 De griffier meldt dat zij de financieel onderlegde raads- en commissieleden heeft 

benaderd met het verzoek van mw. Beenders om een bijeenkomst te plannen over de 
jaarstukken bezien door de ogen van raadsleden. Afhankelijk van de reactie van mw. 
Van Eijk zal een dergelijke bijeenkomst al dan niet doorgaan. 

 De voorjaarsnota komt een week later beschikbaar dan gepland. Afgesproken wordt dat 
de beide informatiebijeenkomsten op 31 mei en 1 juni worden voorafgegaan door een 
ambtelijke technische sessie vanaf 18.00 uur (met broodjes).  

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 


