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Verslag openbare vergadering agendacommissie 

d.d. 29 augustus 2018 

  
Aanwezig:  
Voorzitter Burgemeester Heijmans 

Fractievoorzitters T. van Gemert (VVD), S. Winters (Weert Lokaal), M. 

Stokbroeks (D66) en F. Kadra (PvdA) 

Plv. fractievoorzitter  R. van Dooren (DUS Weert) 

Waarnemend  raadsvoorzitter 

en plaatsvervangend 

fractievoorzitter 

P. Sijben (CDA) 

Secretaris G. Brinkman 

Plv. Griffier P. Otten  

 

Afwezig: 

Fractievoorzitters I. Beenders-Van Dooren (DUS Weert), H. Stals (CDA) en 

J. Goubet (SP)  

Griffier M. Wolfs-Corten 

 

 

1. Opening en mededelingen.  

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de 

berichten van verhindering.  

 

2. Vaststellen concept-verslag 6 juni 2018. 

Geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Bespreken beleidskalender. 

De beleidskalender is niet actueel. De vraag is of de beleidskalender wel het geschikte 

sturingsinstrument is. De burgemeester komt er in de volgende agendacommissie op 

terug. 

 

4. Vaststellen concept-agenda sprekersplein d.d. 5 september 2018. 

Aangemeld is een presentatie door de Open club Boshoven. Na het formele gedeelte van 

de vergadering is er ruimte voor het informeel gedeelte waarin commissie- en raadsleden 

met de aanwezigen in gesprek kunnen gaan. 

Het sprekersplein heeft geen bestuurlijke status. De twee presentaties van de 

geannuleerde informatiebijeenkomst van 28 augustus worden niet gepland bij de 

werksessie van het sociaal domein op 4 september en eveneens niet op de avond van het 

sprekersplein. 

 

5. Vaststellen concept-agenda’s commissievergaderingen raadscommissie 

S&I d.d. 11 september 2018, raadscommissie R&E d.d. 12 september 2018 

en raadscommissie M&B d.d. 13 september 2018. 

 

Raadscommissie S&I 

• De agenda is akkoord. 

Raadscommissie R&E 

• De agenda is akkoord.  

Raadscommissie M&B 

• De agenda is akkoord.  

 

Bij alle drie de agenda’s wordt nog het agendapunt “lijsten van de aan de raad gerichte 

brieven” toegevoegd. 

 



 

2 
 

6. C-stukken.  

Het C-stuk “Afvaardigen lid regiegroep en netwerkgroep Omnibuzz” 

(initiatiefvoorstel van de fractie VVD) is akkoord. 

 

7. Extra bijeenkomsten. 

De presentaties die bij dit agendapunt zijn gevoegd worden gepland op de extra 

informatiebijeenkomst van 2 oktober a.s. De agendacommissie agendeert de volgende 

presentaties alvast voor 2 oktober: 

-Herontwikkeling Muntcomplex; 

-Programma stedelijke ontwikkeling binnenstad-plan van aanpak Singelvisie; 

-Beleid buitengebied en ontwikkelingen. 

 

Voor 2 oktober zijn ook al andere aanmeldingen van presentaties. Deze worden vooraf 

nog voorgelegd aan de agendacommissie welke beslist welke presentatie ook nog op 2 

oktober geagendeerd wordt. De bijeenkomst op 2 oktober wordt niet gebruikt voor 

informatie over de begroting. 

 

De benaming  A-, B- en C- stukken wordt voortaan niet meer gehanteerd. 

 

8. Rondvraag en sluiting. 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.20 uur onder dankzegging aan de 

aanwezigen.  

 


