Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 21 augustus 2006
Aanwezig:
Afwezig:

de heren Verheggen, M. Lempens, Meulen, Heijmans, Van Gilse en Rutten
-

1.
Opening en mededelingen
De agendacommissie vergadert vandaag voor het eerst in de nieuwe samenstelling.
2.
Benoemen voorzitter en plaatsvervangend voorzitter agendacommissie
De heer Verheggen fungeert als voorzitter en de heer Heijmans als plaatsvervangend
voorzitter.
3.
Verzoek CDA-fractie om voortaan op dinsdag te vergaderen
De agendacommissie vergadert in vervolg op de dinsdag na de fatale B&W- vergadering
om 17:00 uur.
4.
Afsprakenlijst van de vergadering van 29 mei 2006
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
5.
Vaststellen voorlopige agenda´s van de raadscommissies
Allereerst wordt opgemerkt dat de agenda binnen redelijke grenzen moet kunnen worden
afgewerkt. Vergaderen na 24:00 uur wordt niet zinvol geacht. De secretaris zal bekijken of
bepaalde agendapunten een volgende keer behandeld kunnen worden.
Commissie Algemene Zaken
Raadsvoorstellen
Raadsvoorstellen “Vaststellen subsidieverordening” en “Instemmen met 2,5% bezuiniging
professionele instellingen in 2007” wordt alleen behandeld in de commissie Welzijn.
Informatie(brieven)
Vanwege de aanwezigheid van externen zullen agendapunten 9 (Jaarplan politie 2007) en
10 (Veiligheidshuis Midden-Limburg) na de algemene agendapunten worden behandeld. In
een voetnoot zal dit op de agenda worden aangeven.
Commissie Welzijn
TILS
TILS 10, rapportage “Jongeren, uitgaan, alcohol en drugs in Weert en Nederweert”
TILS 14a, rapport “Two Gether: Evaluatie van de aanpak coaching aandachtsleerlingen
door rolmodellen” van Radar
TILS 11 en 12: Jaarverslag ROC Gilde 2005 en offerte ROC 10-13 oudkomers
TILS 6 (EZ): BOS-impuls.
Verder wordt geagendeerd:
WVG-rapport en Plan van Aanpak Deloitte
Gunningscriteria Europese aanbesteding Hulp bij Huishouden (Plus) (wordt
nagezonden).
Commissie EZ
Raadsvoorstellen
Raadsvoorstel “Vaststellen subsidieverordening” wordt alleen behandeld in de commissie
Welzijn.

Commissie RO
Raadsvoorstellen
Bij de behandeling van het raadsvoorstel aanpassingen terrein kermisexploitanten
Eindhovenseweg is wethouder Strous aanwezig.
De raadsvoorstellen verplaatsing 3 varkenshouderijbedrijven en GPR-gebouw worden
geagendeerd voor wethouder Sijben.
Onder voorbehoud van besluitvorming in B&W wordt geagendeerd:
de overeenkomst met Meulen Projectontwikkeling B.V. inzake het project Vrouwenhof.
Informatie(brieven)
Wethouder Strous is aanwezig bij de behandeling van het agendapunt “Functies op de
verdiepingen in de binnenstad – Beleidsnotitie”.
TILS
TILS 3: toepassen maatwerk
TILS 6: eindverslag Inspraak en verslag vooroverleg bestemmingsplan Stationsstraat.
6.
Evaluatie commissie- en raadsvergaderingen laatste cyclus
De behandeling van de voorjaarsnota in de raadscommissies was veelal zeer detaillistisch,
zowel door commissieleden als portefeuillehouders. Mede hierdoor duurde met name de
commissie Welzijn weer erg lang (tot na middernacht). In de communicatie naar
commissieleden zal aandacht gevraagd blijven worden voor het feit dat informatieve
vragen vooraf ambtelijk kunnen worden gesteld.
Verder valt nog winst te behalen door als voorzitter bij de behandeling van een
agendapunt duidelijk aan te geven wat het doel van de behandeling is.
7.
•
•
•

Ingekomen verzoeken/voorstellen
Opiniërende raadsvergadering 31 augustus Etin-rapport I en Rabobank-rapport: het
doel en karakter is niet duidelijk. De gemeentesecretaris zal een brief laten uitgaan
naar de raad waarin e.e.a. wordt verduidelijkt.
De opiniërende raadsvergadering nieuwbouw stadhuis wordt gecombineerd met de
het bedrijfsverzamelgebouw en wordt gepland op 4 oktober as.
Het scholingsprogramma wordt verplaatst tot na de begrotingsbehandeling.

8.
Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
CC: Raadsleden, collegeleden, CMO-leden, griffie, M.L. Rosbergen (III/BB), F. Speet
(voorlichting).
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