Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 14 februari 2012
Aanwezig:

de heer B. Lempens (vz. agendacommissie en vz. commissie WZ)
de heer P. Sijben (vz. commissie AZ)
de heer L. Kusters (vz. commissie RO en info-RO)
de heer L. Boonen (plv. vz. commissie AZ)
de heer V. Van Brussel (plv. vz. commissie EZ)
mevrouw F. Kadra (PvdA)
mevrouw M. Wolfs-Corten (griffier)
de heer M. Knaapen (secretaris)

Afwezig:

de heer L. Heuvelmans (vz. commissie EZ)
de heer P. Lempens (SP)
mevrouw M. Zaaboul (plv. vz. commissie WZ)
de heer A. Jacobs (plv. vz. commissie RO)

1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2.
Vaststellen verslag bijeenkomst 10 januari 2012.
De heer Van Brussel was afwezig omdat hij de bijeenkomst in de verkeerde agenda had
genoteerd. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.

Vaststellen voorlopige agenda raadscommissies.

Raadscommissie Algemene Zaken d.d. 05-03-2012
•
Het projektenoverzicht wordt voor de portefeuillehouders gezamenlijk geagendeerd.
•
Geagendeerd wordt TILS-356 (tussentijdse bevindingen 2011 accountant) (op verzoek
van CDA).
•
D66 en CDA beraden zich nog of de antwoorden van het college op de vragen van D66
over het niet toekennen van compensatie aan ondernemers op Koninginnedag
geagendeerd worden.
•
Geagendeerd wordt de begrotingswijziging van de veiligheidsregio 2011-2012.
•
De heer Sijben kan misschien de commissievergadering niet voorzitten. De heer Boonen
zal hem dan vervangen.
Raadscommissie Welzijn d.d. 06-03-2012
•
Bij agendapunt 13 (notitie ontslagen Risse) wordt betrokken TILS-358 (wijziging
begroting 2012 De Risse) (op verzoek PvdA).
•
Bij agendapunt 9 (subsidieafspraken de Bosuil) wordt betrokken TILS-359 (subsidie
2012 Bosuil) (op verzoek van CDA).
•
Geagendeerd worden TILS-350 (evaluatie WMO prestatieveld 6), 351 (subsidie
Lichtenberg) en 355 (begroting 2012 bibliocenter) (op verzoek CDA).
•
Bij agendapunt 13 worden de 3 antwoordbrieven van het college op de in de raad
aangenomen moties inzake de Risse betrokken.
•
Geagendeerd wordt het krediet voor MFA Kimpeveld.
•
De directeur van het St. Jans Gasthuis wordt voor de volgende cyclus uitgenodigd en
daarbij verzocht zijn presentatie te beperken tot maximaal 20 minuten.
•
Agendapunt 14 (presentatie Wwnv) betreft het position paper van de heer De Haas
(extern adviseur). Dit agendapunt wordt naar voren gehaald.
•
Agendapunt 12 (krediet OBS Graswinkel) behoort tot de portefeuille van wethouder
Coolen.

Raadscommissie Economische Zaken d.d. 07-03-2012
•
Vanwege het vertrek van raadslid Heuvelmans dient de raad een nieuwe
commissievoorzitter voor EZ te benoemen.
•
Het verzoek van de SP-fractie om wateroverlast in Boshoven als vast agendapunt op te
nemen wordt besproken. De agendacommissie acht het beter om dit onderwerp te
agenderen wanneer daar een specifieke aanleiding voor is.
Raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 08-03-2012
•
Het projektenoverzicht wordt voor de portefeuillehouders gezamenlijk geagendeerd.
•
Op verzoek van Weert Lokaal wordt de memo over het verschil tussen de Ruimte-voorRuimte-regeling en het Limburgs Kwaliteitsmenu geagendeerd.
•
Het onderwerp Lemmers dient deels in beslotenheid te worden behandeld. Afgesproken
wordt met het besloten deel te beginnen. De secretaris zal nagaan of het college de
raad moet consulteren vóór het voeren van verweer.
•
Het bouwplan aan de Oudenakkerstraat wordt op 14 maart in de info-RO gepresenteerd.
Het raadsvoorstel staat echter op de commissieagenda voor 8 maart. Bezien zal worden
of dit voorstel in de volgende cyclus kan worden behandeld. Als het geen uitstel kan
verdragen, wordt op 14 maart in de info-RO een vergaderdeel ingevoegd. Het
raadsvoorstel wordt van de commissieagenda afgehaald.
•
Geagendeerd wordt een voorstel tot wijziging van de bouwverordening.
•
M.b.t. de nota grondprijsbeleid 2012 wordt overwogen dit voorstel tweemaal te
behandelen, waardoor het college de gelegenheid heeft om de opmerkingen uit de
eerste behandeling in het stuk te verwerken alvorens het ter besluitvorming wordt
voorgelegd.
Info-RO d.d. 14-03-2012
Voor het bestemmingsplan Buitengebied wordt een extra avond gepland. De agenda is voor het
overige akkoord. P.S. Een dag na de agendacommissie is gebleken dat de plannen
Kloosterstraat, tennishal en Biest nog niet rijp zijn om op 14 maart gepresenteerd te worden.
Deze plannen komen op 11 april aan de orde. Hierdoor kan het bestemmingsplan buitengebied
wel op 14 maart aan de orde komen. De commissie wenst het bestemmingsplan dan zonder
aanwezigheid van de externe klankbordgroep te bespreken.
4.
Invulling informatieavond 29 februari 2012 (subsidiebeleid).
Akkoord.
5.
Evaluatie laatste cyclus.
De vergaderingen van de raadscommissies WZ en RO hebben twee avonden in beslag genomen.
Geconstateerd wordt dat de commissie RO veel extra vergaderingen heeft. Lang en vaak
vergaderen ligt deels ook aan de raad zelf. Er kan meer informatie ambtelijk worden
ingewonnen. De rondvraag moet korter, er dienen geen discussies te worden toegestaan. De
rondvraag is niet geschikt voor vragen naar de stand van zaken, omdat daarmee een heel
dossier de vergadering wordt binnengeloodst. De griffier verzoekt om, als TILS-stukken worden
geagendeerd voor het geval er wellicht vragen over zullen rijzen, het vóór de vergadering door
te geven als dat toch niet het geval is. Dit bespaart alle betrokkenen voorbereidingstijd.
Het CDA is van mening, dat als een onderwerp in de raadscommissie uitgebreid is besproken,
het toch mogelijk moet zijn om er in de raad over te spreken. Elk raadslid bepaalt dit zelf.
6.
Rondvraag.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
CC:
raad, college, grooft-CMO, griffie, M. Rosbergen (concernstaf/bestuursondersteuning), F. Speet (concernstaf/communicatie)
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