Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 2 januari 2007
Aanwezig:

Afwezig:

de heren Verheggen (voorzitter en vz. cie AZ), H. Lempens en Van Gilse
(secretaris), alsmede mevrouw Nouwen-Jacobs (vz. cie EZ), mevrouw
Jacobs-Verstappen (plv. voorzitter cie RO) en mevrouw Wolfs-Corten
(griffier)
de heren M. Lempens (vz. cie WZ) en Heijmans (vz. cie RO)

1.
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en vermeldt de berichten van
verhindering.
2.
Afsprakenlijst van de vergadering van 14 november 2006
Wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Vaststellen voorlopige agenda´s raadscommissies
Commissieagenda Algemene Zaken
Geagendeerd worden:
•
de brief van de burgemeester van Nederweert inzake overleg tussen de raden van
Weert en Nederweert (raadsnummer 2006/428);
•
de notitie van de griffier over de verschillende soorten bijeenkomsten voor raad en
commissie ter vaststelling door de commissie.
Het voorstel van de werkgroep voor de behandeling van de voorjaarsnota wordt eerst in het
presidium behandeld en op 26 februari in de commissie AZ besproken.
Commissieagenda Welzijn
Aan agendapunt 9 worden toegevoegd:
•
TILS-2 (contract CIZ);
•
TILS-6 (plan van aanpak regiotaxi);
•
TILS-10 (pgb WMO);
•
TILS-12 (loket WMO).
Ook worden geagendeerd:
•
TILS-8 (afspraken Munttheater); voor dit agendapunt wordt de directie van het
Munttheater uitgenodigd om een korte uiteenzetting te geven over de gang van zaken
rondom de sociaal-culturele verhuringen. Dit onderwerp wordt als eerste agendapunt bij
wethouder Coolen geagendeerd.
Agendapunt 13 (realisatieovereenkomst stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs en stand van
zaken KMS/BC) wordt van de agenda gehaald en geagendeerd voor de opiniërende raad van 11
januari.
Commissieagenda Economische Zaken
De VVD-fractie verzoekt een notitie van deze fractie over de weekmarkt voor de commissie te
agenderen. Op 3 januari verneemt de griffier van de VVD-fractie of de notitie tijdig beschikbaar
is. Indien dit niet het geval is, wordt dit onderwerp niet geagendeerd en wordt agendapunt 9
(krediet groenvoorzieningen) behandeld in de commissie Welzijn bij het onderwerp Keent. De
commissie EZ vindt dan geen doorgang.
N.B. De notitie is door de VVD-fractie op 3 januari aangeleverd.

Commissieagenda Ruimtelijke Ordening
Toegevoegd wordt TILS-2 (actualisatie woningbouwplanning).

4.
Bespreken brief SP over opiniërende raad 11 januari 2007
De fractie SP wil de evaluatie van de dorpsontwikkelingsplannen (DOP´s) betrekken bij de
opiniërende raad over de wijkontwikkelingsagenda´s. Deze evaluatie is er echter nog niet. De
agendacommissie geeft er de voorkeur aan nu nog geen inhoudelijke discussie over de DOP´s
te laten plaatsvinden en eerst de evaluatie af te wachten. De griffier zal dit met de heer
Beuvens bespreken.
5.
Evaluatie commissie- en raadsvergaderingen laatste cyclus
De raadsvergadering verliep goed.
6.
Overzicht voorgestelde extra bijeenkomsten
De voorgestelde bijeenkomsten zijn akkoord. In de informatiebijeenkomst voor de commissie
RO op 9 januari a.s. wordt niet alleen het grondprijsbeleid toegelicht, maar ook een presentatie
gegeven over de Ruimte voor Ruimte-woningen. De opiniërende raad van 11 januari zal gaan
over de wijkontwikkelingsprogramma´s Fatima en Leuken en de realisatieovereenkomst
stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs en stand van zaken KMS/BC. Het raadsvoorstel over de
lokatie voor het nieuwe stadhuis wordt geagendeerd voor de commissie AZ.
7.
Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
CC: Raadsleden, collegeleden, CMO-leden, griffie, M. Rosbergen (III/BB), F. Speet
(voorlichting).
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