Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 26 september 2006
Aanwezig:
Afwezig:

de heren Verheggen (vz), M. Lempens, Meulen, Heijmans, Dierx en Rutten
mevrouw Wolfs en de heer Van Gilse

1.
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2.
Afsprakenlijst van de vergadering van 21 augustus 2006
Indien er TILS-stukken worden geagendeerd, wordt de fractie die hierom verzoekt op de
commissie-agenda vermeld. Overigens wordt de afsprakenlijst ongewijzigd vastgesteld.
3.
Vaststellen voorlopige agenda´s van de raadscommissies
Alle raadscommissies
Het raadsvoorstel: Behandelen van de begroting 2007 wordt bij alle raadscommissies als
eerste te behandelen raadsvoorstel geagendeerd. Bij de behandeling hiervan zijn alle
portefeuillehouders van de betreffende raadscommissie aanwezig.
Commissie Algemene Zaken
Toegevoegd worden:
•
Het vaststellen van de beleidslijn ten aanzien van de majeure projecten
(raadsvoorstel) (onder voorbehoud van besluitvorming in B&W)
•
Breed financieel overleg (informatie) (onder voorbehoud van besluitvorming in
B&W)
Commissie Welzijn
Toegevoegd worden:
•
Brief van P. Lempens (SP) d.d. 26 september 2006 inzake de `Vrijwillige´
ouderbijdrage voor schoolgaande kinderen (informatie)
•
Mondelinge toelichting stand van zaken Bedrijfsverzamelgebouw (informatie)
•
TILS 1 (offerte adviserend onderzoek Bosuil) (Weert LOKAAL)
•
TILS 5 (Regiotaxi Wvg)(Weert LOKAAL)
•
TILS 6 (Verordening voorzieningen Wmo) (Weert LOKAAL)
•
TILS 10 (groeimodel Opmaat 2006-2007) (Weert LOKAAL)
•
TILS 12 (offerte oudkomersproject ´opvoedingsondersteuning´GGD) (PvdA)
Commissie Economische Zaken
Toegevoegd worden:
•
TILS 2 (optie verplaatsen N280) (PvdA), toelichting gewenst
Commissie Ruimtelijke Ordening
•
Geen opmerkingen
4.
Evaluatie commissie- en raadsvergadering
Met name de commissie Welzijn is vaak overladen met onderwerpen, wat resulteert in
lange vergaderingen. Niet alleen de inbreng van de commissieleden, maar ook de
antwoorden van de portefeuillehouders zijn zeer uitvoerig. Permanent aandachtspunt (in
alle commissies) blijft: feitelijke vragen vooraf ambtelijk aan de orde stellen, politieke
vragen in de commissie, gericht op advisering aan de raad.

5.
Ingekomen verzoeken/voorstellen
Voor een geactualiseerd overzicht: zie bijlage.
6.
Vergaderschema 2007
Toegevoegd wordt:
•
Donderdag vóór de week van de raadscommissies: opiniërende raadsvergadering
•
Donderdag ná de week van de raadscommissies: infobijeenkomst RO
Het verzoek van P. Lempens (SP) (per mail ingekomen), om het aantal raadscycli van 8
terug te brengen naar 6 wordt niet overgenomen. Het besluitvormingsproces loopt dan
immers verder vertraging op en de raadscommissies en raadsvergaderingen zullen dan
nóg langer duren (met mogelijke uitloop naar de volgende dag).
7.
Hoe om te gaan met schriftelijke inbreng voor commissievergaderingen?
Een schriftelijke bijdrage van een fractie kan op verzoek worden uitgedeeld, voorafgaand
aan de commissievergadering. De raadscommissie neemt dit dan voor kennisgeving aan.
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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