Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 14 november 2006
Aanwezig:
Afwezig:

de heren Verheggen (vz), M. Lempens, Heijmans en Van Gilse, alsmede
mevrouw Nouwen-Jacobs en mevrouw Wolfs-Corten
---

1.
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2.
Afsprakenlijst van de vergadering van 26 september 2006
Wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.

Vaststellen voorlopige agenda´s raadscommissies

Commissieagenda Algemene Zaken
Een brief van de burgemeester met actuele informatie over de stand van zaken overlast
Serviliusstraat wordt (onder voorbehoud van collegebesluitvorming op 21 november) aan de
agenda toegevoegd. Tevens wordt geagendeerd het raadsvoorstel “Wijzigen/aanpassen van de
speelautomatenverordening”. Afgesproken wordt de wijkontwikkelingsagenda´s voor Leuken en
Fatima nu in de commissie AZ te behandelen en desgewenst in een latere fase in de commissie
RO.
Commissieagenda Welzijn
Toegevoegd worden:
TILS-4 inzake voorschoolse voorzieningen (op verzoek van WL en PvdA);
TILS-5 over project Weerter geschiedschrijving (op verzoek van WL);
TILS-6 inzake projectopdracht accommodatiebeleid (op verzoek van WL, D66 en
VVD);
TILS-8 over de notitie meerwaarden Nederweert, Weert, Leudal- en Thornerkwartier
(op verzoek van WL);
TILS-10 inzake de projectgroep school en MFA Swartbroek (op verzoek van D66);
TILS-11 over de financiële tussenrapportage zwembad (op verzoek van WL en D66).
N.a.v. het verzoek van P. Lempens om de heer Peijs uit te nodigen voor de vergadering van de
commissie wordt afgesproken na het werkbezoek aan Van Berloheem op 21 november te bezien
of hieraan nog behoefte bestaat; als dat het geval is wordt de heer Peijs voor de volgende
commissievergadering uitgenodigd.
Op verzoek van de fractie SP wordt het onderwerp skateboarders geagendeerd. Het
collegebesluit van 24 oktober betreffende skatetoestellen voor skateboarders en skaters wordt
hiervoor als bespreekstuk gehanteerd.
Commissieagenda Economische Zaken
Het initiatiefvoorstel van de fractie SP (kwijtschelding lokale belasting aan kleine ondernemers)
wordt alleen in de commissie AZ behandeld en niet in EZ. Onder voorbehoud van
collegebesluitvorming op 21 november wordt geagendeerd een voorstel ter zake van bijstelling
van beleidsregels terugvordering WWB (systematiek terugvorderen langdurigheidstoeslag).

Toegevoegd worden:
TILS-2 inzake de vergadering over een hoger economisch ambitieniveau Land van
Weert en Cranendonck (op verzoek van WL);
TILS-4 over het project arbeidsmakelaar (op verzoek van WL).
De heer Heijmans vraagt of bij agendapunt 9 over de retailstructuurvisie voor het Land van
Weert en Cranendonck wordt betrokken de brief van de fractie PvdA d.d. 31 augustus 2006. De
secretaris zal dit nagaan.
Commissieagenda Ruimtelijke Ordening
M.b.t. agendapunt 7 zal worden nagegaan hoe de geplande procedure er thans uitziet
(agendering raadsvoorstel voor commissie RO van 30 november in relatie tot voorstel
klankbordgroepvergadering op 6 december).
Nadere informatie: Het voorgestelde tijdpad luidt thans als volgt: 6-12 klankbordgroepvergadering
waarvoor de leden van de commissie RO worden uitgenodigd; 18-1-2007 behandeling raadsvoorstel in
commissie RO en 31-1-2007 in raad. Agendapunt 7 wordt dan ook van de agenda verwijderd.

4.
Evaluatie commissie- en raadsvergaderingen laatste cyclus
De commissies AZ en RO waren al vroeg klaar. De begrotingsbehandeling zal in de werkgroep
dualisme worden geëvalueerd, omdat deze werkgroep het voorstel ter zake heeft gedaan.
De heer Heijmans vraagt aandacht voor de wijze van aanbieden van onderwerpen door het
college. Als er door het college een standpunt wordt ingenomen over een belangrijk onderwerp
als bv. het alternatieve tracé van de N280, zou de raad, eventueel via de commissie, daarover
geconsulteerd moeten worden. Afgesproken wordt, dat de ambtelijke organisatie meer bewust
wordt gemaakt van de mogelijkheid om de raad te consulteren of met raad/commissie te
overleggen aan de hand van bv. een notitie, alvorens het college verder gaat met de uitwerking
van een onderwerp. Dit heeft als voordelen, dat de raad tijdig actief geïnformeerd is en het
college weet of de ingeslagen weg op draagvlak kan rekenen.
5.
Overzicht voorgestelde extra bijeenkomsten
De heer M. Lempens is verhinderd voor het werkbezoek aan Van Berloheem. Aangezien de heer
P. Lempens (plv. voorzitter van de commissie WZ) zich tot 23 november voor alle
bijeenkomsten heeft afgemeld, zal de griffie bezien welke commissieleden er wel gaan en
iemand benaderen met het verzoek om namens de commissievoorzitter op 21 november de
honneurs waar te nemen.
Mevrouw Beenders heeft verzocht om een werkbezoek aan de firma Saes in het kader van de
reconstructie. De agendacommissie geeft er de voorkeur aan desgewenst in een later stadium
van de bouwwerkzaamheden een bezoek te brengen.
De voorgestelde datum van 6 december voor de bijeenkomst van de klankbordgroep LOG,
waarbij de leden van de commissie RO als toehoorder worden uitgenodigd, is akkoord.
De bijeenkomst op 18 december over ETIN-rapport 2 is een informatiebijeenkomst en geen
opiniërende raad.
De heer Heijmans is op 30 november verhinderd de commissie RO voor te zitten. De griffier zal
dat de plaatsvervangend voorzitter laten weten.
6.
Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
CC: Raadsleden, collegeleden, CMO-leden, griffie, M. Rosbergen (III/BB), F. Speet
(voorlichting).
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