Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 12 februari 2008
Aanwezig:

de heer Verheggen (vz. agendacommissie en vz. cie AZ)
de heer M. Lempens (vz. cie WZ)
mevrouw Nouwen-Jacobs (vz. cie EZ)
de heer Heijmans (vz. cie RO)
mevrouw Wolfs-Corten (griffier)
de heer Van Gilse (secretaris)

1.
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2.
Afsprakenlijst van de vergadering van 13 november 2007
Geen opmerkingen. De afsprakenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. De agendacommissie van
2 januari 2008 heeft via een digitale ronde plaatsgevonden.
3.
Vaststellen voorlopige agenda´s raadscommissies
Commissieagenda Algemene Zaken
•
Het agendapunt werkwijze Openbaar Ministerie wordt als eerste behandeld vanwege de
aanwezigheid van externen.
•
De juiste redactie van het agendapunt over het stadhuis wordt opgenomen.
•
Toegevoegd wordt een raadsvoorstel over de aanbesteding van de accountant. Hierbij
worden betrokken de brief van het CDA over dit onderwerp en het antwoord van het
college daarop.
•
Het burgerinitiatief wordt van EZ naar AZ verplaatst. Alle agendapunten die met de APV
te maken hebben worden in AZ behandeld. De griffier informeert de betrokkenen en
maakt een nieuw persbericht.
Commissieagenda Welzijn
•
Bij agendapunt 6 (WOZOCO´s) kunnen de uitgenodigde personen aanwezig zijn.
•
Agendapunt 8: de brief over het samen zorgen huis zal door het college vóór de
commissiebehandeling zijn beantwoord.
•
Op verzoek van de PvdA wordt de brief van de PvdA over ouderenisolement en het
antwoord van het college daarop geagendeerd.
•
De agendapunten over de WOZOCO´s (6), het samen zorgen huis (8) en
ouderenisolement worden geclusterd.
Commissieagenda Economische Zaken
•
Agendapunt 6 (afrastering sportpark St. Louis) gaat naar WZ.
•
De agendapunten 10 en 11 behoren tot de portefeuille van wethouder Heuvelmans.
•
Bij agendapunt 10 (nieuwe wet sociale werkvoorziening) verzorgt mr. De Voogd een
toelichting van maximaal 15 minuten. Dit punt wordt daarom naar voren gehaald. De
portefeuille van wethouder Heuvelmans wordt vooraan geagendeerd.
•
Agendapunt 13 (branchering PDV) wordt onder voorbehoud geagendeerd, omdat er
vanavond een discussiebijeenkomst over de brancheringskeuze plaatsvindt en de
gemeente Cranendonck nog niet heeft gereageerd. Het college bespreekt het onderwerp
op 19 februari andermaal.
•
De redactie van agendapunt 15 (ringbanen) is gewijzigd. De inbreng van de heer
Verheggen is meegenomen in het nieuwe voorstel.
•
Op verzoek van de PvdA wordt TILS-4 (promotieplan Midden-Limburg) geagendeerd.

Commissieagenda Ruimtelijke Ordening
•
De redactie van agendapunt 8 (bezwaarschrift voorbereidingsbesluit Kempenweg) is
gewijzigd. De heer Verheggen zou als degene die in deze zaak reclamanten heeft
gehoord graag de stukken inzien. De griffier geeft dit aan de behandelend ambtenaar
door.
•
Toegevoegd wordt een raadsvoorstel inzake het beschikbaar stellen van een krediet tbv
de aankoop van het eerste cluster woningen in het WVG-gebied Hegstraat-Beekstraat.
•
Op verzoek van de PvdA wordt agendapunt 11 (memo Bloementoren) uitgebreid met de
onderwerpen verkeersbewegingen fietsers, stand van zaken onderzoeken
geluidsbelasting, luchtkwaliteit en schaduwwerking, inkijk vanaf toren en de gevolgen
als de vergunning niet vóór 1 juli 2008 is aangevraagd.
4.
Evaluatie commissie- en raadsvergaderingen laatste cyclus
Geen opmerkingen.
5.
•

•

•
•
•

Overzicht voorgestelde extra bijeenkomsten
Op 12 februari vindt er een ongelukkige samenloop van bijeenkomsten plaats
(accommodatiebeleid en PDV).
De themabijeenkomst over milieubeleid (20 maart) wordt een commissiebijeenkomst en
geen raadsbijeenkomst. De heer Heijmans zal deze bijeenkomst voorzitten. De VVDfractie is verhinderd; zij zullen in de gelegenheid worden gesteld op een ander moment
het computerprogramma over milieubeleid te doorlopen.
Aangedrongen wordt op het organiseren van de werkbezoeken van de commissie WZ en
EZ vóór de zomer.
Besloten wordt de commissiecyclus van begin mei niet te verplaatsen, ondanks dat
scholen hun vakantie met die week hebben verlengd.
De heer Lempens geeft aan dat de bijeenkomst van 14 februari over het stadhuis niet
op de website staat. De griffier zal dit nagaan. N.B. de bijeenkomst staat wel vermeld op de
website, in de evenementenkalender op de homepage.

6.
Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
CC: Raadsleden, collegeleden, CMO-leden, griffie, M. Rosbergen (III/BB), F. Speet
(voorlichting).
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