Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 14 december 2010
Aanwezig:

de heer B. Lempens (vz. agendacommissie en vz. commissie MZ)
de heer P. Sijben (vz. commissie BZ en vz. informatiebijeenkomst RZ)
de heer A. Egging (vz. informatiebijeenkomst BZ/MZ)
de heer H. Beuvens (plv. vz. informatiebijeenkomst RZ)
de heer V. Van Brussel (plv. vz. commissie RZ)
mevrouw M. Zaaboul (plv. vz. commissie MZ)
mevrouw M. Wolfs-Corten (griffier)
de heer J. Van Gilse (secretaris)

Afwezig:

de heer L. Kusters (vz. commissie RZ)

1.
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2.
Vaststellen verslag bijeenkomst 2 november 2010
De heer Egging merkt op dat de afspraken die gemaakt worden over de planning van
onderwerpen tijdens vergaderingen vastgehouden en in acht genomen moeten worden. Bij het
opstellen van de concept- en definitieve agenda’s moet dit gecontroleerd worden.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Vaststellen voorlopige agenda´s informatiebijeenkomsten
Algemeen
•
Voortaan moet er bij elk agendapunt minimaal een alinea tekst als toelichting worden
opgenomen.
Informatiebijeenkomst BZ/MZ d.d. 10 januari 2011
•
Vanwege het afscheid van de burgemeester, dat waarschijnlijk op 10 januari 2011
plaatsvindt, moet deze bijeenkomst worden verplaatst. De griffier zal bij de voorzitter
en de portefeuillehouders nagaan of 13 januari mogelijk is.
•
Op verzoek van de fractie PvdA wordt TILS-119 (stadsdichter) geagendeerd, op verzoek
van de fracties PvdA en D66 TILS-102 (structurele samenwerking professioneel
culturele instellingen), op verzoek van CDA, PvdA en D66 TILS-100 (bevindingen
55+monitor) en op verzoek van D66 TILS-112 (invullen inkoopadviesfunctie m.i.v. 1-12011).
Informatiebijeenkomst RZ d.d. 11 januari 2011
•
Voor de presentatie over de WABO wordt een A4 met korte toelichting gevraagd.
•
De griffier zal nagaan of het Limburgs Kwaliteits Menu geagendeerd moet worden of dat
dit t.z.t. bij het raadsvoorstel kan worden behandeld.
•
Op verzoek van de fractie PvdA worden TILS-106 (bedrijfsverplaatsing Philips) en TILS115 (beleid exploitatie avondwinkels) geagendeerd, op verzoek van de CDA-fractie
TILS-109 (handhavingsuitvoeringsprogramma 2011), op verzoek van D66 TILS-101
(vervangingsinvesteringen veegmachines) en op verzoek van de SP-fractie de
afvaltarieven en milieustraat.
4.
Evaluatie laatste cyclus
De heer Egging geeft als voorzitter van de informatiebijeenkomst BZ/MZ aan
onaangenaam verrast te zijn door de opmerking van de heer Heuvelmans (PvdA) dat de
raad zelf de orde van de vergadering bepaalt en niet de agendacommissie of de voorzitter.
Er worden gezamenlijk afspraken gemaakt om e.e.a. gelet op de veelheid aan
onderwerpen te structureren en beheersbaar te houden, maar als men zich daar niet aan
houdt, heeft dat geen zin. Het is ook niet werkbaar voor externe inleiders warmee

afspraken worden gemaakt. Mw. Zaaboul antwoordt dat hierover in de fractie is gesproken
waar werd geconcludeerd dat het geen goede opmerking was. Dit is ook besproken met de
heer Egging.
De agendacommissie constateert dat sommige presentaties lang duren, maar ook dat
raadsleden uitgebreid de tijd nemen voor een betoog, dat vervolgens nog eens in
raadscommissie en raad wordt herhaald. De heer Van Brussel stelt voor een spreektijd per
fractie te hanteren, maar dit wordt door de agendacommissie niet als de oplossing gezien.
Afgesproken wordt in de fracties vergaderdiscipline en efficiënt vergaderen te bespreken,
waarbij wordt ingezet op het voorkomen van herhaling van zetten. In het presidium van
21 december a.s. wordt de huidige vergadersystematiek geëvalueerd. De CDA-fractie
verzoekt om een overzicht van de in de informatiebijeenkomsten behandelde onderwerpen
en degenen die van het raadsspreekuur gebruik hebben gemaakt.
5.
Rondvraag en sluiting
De griffier heeft een aantal datumvoorstellen:
•
De uitloop van de raadsvergadering kan niet op 16 december omdat het hele
college dan is verhinderd. Voorgesteld wordt om maandag 20 december verder te
vergaderen. Afgesproken wordt dat de griffier de datum alvast naar de raadsleden
mailt, zodat men zich op dit voorstel kan voorbereiden.
•
In de raadscommissie RZ is afgesproken een werkvergadering te houden over de
uitgangspuntennotitie bestemmingsplan buitengebied. Voorgesteld wordt om deze
op 19 januari 2011 te laten plaatsvinden. Omdat de commissievoorzitter niet
aanwezig is wordt afgesproken dat de griffier hem en de commissie de datum
voorlegt.
•
Er kan een training projektmatig werken voor de raad worden georganiseerd. De
griffier heeft vandaag aan een training voor het CMO deelgenomen en het was
zeer interessant. De agendacommissie stemt met het voorstel in, maar verzoekt
om een andere datum dan 31 januari 2011 omdat de SP-fractie dan verhinderd is.
•
De fracties wordt verzocht hun afvaardiging voor de klankbordgroep inrichting
raadzaal nieuwe stadhuis aan de griffier door te geven, omdat deze groep in
januari bijeen moet komen.
•
Het te plannen werkbezoek van de raadscommissie RZ aan distributiecentrum Lidl
vindt in de avonduren plaats. De griffier zoekt een datum.
De voorzitter sluit de vergadering om 18.00 uur.
CC: raadsleden, collegeleden, CMO-leden, griffie, M. Rosbergen (III/BB), F. Speet
(voorlichting)
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