Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 20 maart 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:

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

1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2.
Vaststellen verslag bijeenkomst 14 februari 2012.
N.a.v. pagina 2: de griffier geeft aan dat de plannen Biest en tennishal niet op 11 april aan de
orde komen, maar op een later moment. Het bestemmingsplan buitengebied kan wel op 11 april
worden besproken.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.

Vaststellen voorlopige agenda raadscommissies.

Raadscommissie Algemene Zaken d.d. 02-04-2012
•
De memo die voor agendapunt 10 (MIP GOML) wordt gemaakt, wordt naar de
commissies AZ en EZ gezonden.
•
In de volgende cyclus komt een initiatiefvoorstel van de fracties CDA en D66 inzake
compensatie voor ondernemers Koninginnedag aan de orde.
Raadscommissie Welzijn d.d. 03-04-2012
•
De griffier zal het ongenoegen van de agendacommissie over het verloop van de vorige
vergadering overbrengen aan het FVO.
•
Op verzoek van het CDA worden geagendeerd: TILS-372 (brieven
gemeenschapscentrum Stramproy), TILS-380 (financiering Gilde Praktijk Opleidingen),
TILS-383 (aanbesteding leerlingenvervoer en zwem- en gymvervoer) en TILS-389
(aanbesteden hulp bij huishouden). TILS-378 (aanvraag herstructureringsfaciliteit)
wordt betrokken bij agendapunt 7 (herstructureringsplan De Risse).
•
Bij de rondvraag zal het CDA vragen stellen over het participatiebudget en het
opschoonteam.
•
De redactie van agendapunt 8 wijzigt.
Raadscommissie Economische Zaken d.d. 04-04-2012
•
Agendapunt 7 (notitie 600 jaar Weert) vervalt.
•
Bij agendapunt 9 (N280-west) worden ook de leden van de commissie RO uitgenodigd.
•
De burgemeester is portefeuillehouder economische structuurversterking geworden.
Agendapunt 12 (beschikbaar stellen budget economische structuurversterking) wordt
vooraan geagendeerd.
Raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 05-04-2012
•
Agendapunt 9 (herontwikkelingsinitiatieven PSW) wordt vooraan geagendeerd vanwege
de aanwezigheid van externen.

Info-RO d.d. 11-04-2012
De agenda is abusievelijk niet bij de stukken gevoegd. De griffier mailt deze morgen naar de
agendacommissie.
4.
Invulling informatieavond 28 maart 2012 (Kempenbroek).
Akkoord.
5.
Evaluatie laatste cyclus.
Geconstateerd wordt dat het moeilijk discussiëren is als een agendapunt vanwege de financiële
aspecten in de commissie AZ wordt behandeld, maar inhoudelijk tot een andere commissie
behoort. Dit naar aanleiding van het raadsvoorstel over de voedselbank. Bezien zal worden of
dit soort onderwerpen in de vakinhoudelijke commissie aan de orde moeten komen.
Over de gang van zaken in de commissie WZ is de agendacommissie niet tevreden. Geen van
de aanwezigen had na afloop een goed gevoel over de vergadering. De vergadering duurde
twee avonden, de SP-fractie overhandigde een memo aan de commissie met een onaangename
toonzetting en in de raadsvergadering werd de behandeling van het agendapunt over De Risse
helemaal overgedaan. De antwoorden van de portefeuillehouder waren ook erg uitgebreid.
De vergadering van de commissie EZ verliep uitstekend.
De voorzitter heeft geprobeerd de commissievergadering RO strakker te leiden, maar de
vergadering duurde toch twee avonden. Dit had vooral te maken met de aard van de
onderwerpen.
6.
Rondvraag.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
CC:

raad, college, groot-CMO, griffie, F. Speet
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