Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 13 februari 2007
Aanwezig:

Afwezig:

de heer Heijmans (plv. vz. agendacommissie en vz. cie RO)
de heer M. Lempens (vz. cie WZ)
mevrouw Nouwen-Jacobs (vz. cie EZ)
de heer Litjens (plv. vz. cie AZ)
de heer Van Gilse (secretaris)
mevrouw Wolfs-Corten (griffier)
de heer Verheggen (voorzitter agendacommissie en vz. cie AZ)

1.
Opening en mededelingen
De plaatsvervangend voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en vermeldt
het bericht van verhindering van de heer Verheggen.
2.
Afsprakenlijst van de vergadering van 2 januari 2007
Wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Vaststellen voorlopige agenda´s raadscommissies
Commissieagenda Algemene Zaken
Geen wijzigingen.
Commissieagenda Welzijn
De jaarstukken van het Munttheater zijn voor de aprilcyclus beschikbaar en worden dan
geagendeerd. De directeur van het Munttheater zal hiervan door de griffie op de hoogte worden
gesteld.
Toegevoegd worden:
•
TILS-3 (begroting 2007 Kunstcollege), op verzoek Weert Lokaal;
•
TILS-6 (werkplan 2007 PUNT welzijn), op verzoek van PvdA;
•
TILS-7 (concept-actualisatienota Ruimte voor Onderwijs en Sport), op verzoek van
Weert Lokaal;
•
Raadsvoorstel krediet voetbalveld Laar (onder voorbehoud collegebesluitvorming 20
februari), op verzoek van het college;
•
Raadsvoorstel krediet herstel lekkage instructiebad, op verzoek van het college.
Commissieagenda Economische Zaken
•
Op verzoek van de CDA-fractie wordt geagendeerd het onderwerp “promotie-activiteiten
binnenstad zoals de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden, de ervaringen die
daarmee zijn opgedaan en een doorkijk naar de toekomst” (geen stukken).
•
Bij de rondvraag zal wethouder Strous worden gevraagd naar zijn voornemen om de
regio-VVV andermaal aan de raad voor te leggen.
•
Voor agendapunt 11 zal als basis dienen het collegebesluit van 30 januari 2007 over
een duurzame busdienstregeling met bijbehorende antwoordbrief aan de fractie SP.
•
Toegevoegd wordt het raadsvoorstel inzake marketing- en communicatieplan ihkv de
intensivering van armoedebestrijding en de terugdringing “niet gebruik” van
inkomensondersteunende regelingen, op verzoek van het college.
Commissieagenda Ruimtelijke Ordening
•
Agendapunt 8 (ISV) behoort tot de portefeuilles van zowel wethouder Sijben als
wethouder Kirkels.

•
•

Bij agendapunt 13 (terrein kermisexploitanten) is wethouder Strous portefeuillehouder.
Dit punt zal vooraan worden geagendeerd.
Toegevoegd wordt TILS-2 (evaluatie milieuklachten 2006), op verzoek van PvdA en
VVD.

4.
Evaluatie commissie- en raadsvergaderingen laatste cyclus
Mevrouw Nouwen vindt de reactie van het presidium op de voortzetting van de
raadsvergadering overdreven. De heer Litjens geeft aan dat in het presidium tot uitdrukking is
gebracht dat raadsvergaderingen niet te informeel moeten verlopen.
De wijze waarop de vergadering van de commissie EZ is verlopen (behandeling van één
agendapunt met daarnaast veel ruimte voor gedachtenwisseling over uiteenlopende
onderwerpen) is door velen als positief ervaren.
De griffie organiseert in principe de bijeenkomsten voor raad en commissies, in overleg met de
voorzitter. Hierbij wordt zoveel mogelijk de gangbare systematiek toegepast dat alle raadsleden
welkom zijn, evenals de behandelend ambtenaren en portefeuillehouders, dit n.a.v. van de
bijeenkomst bij Wonen Weert op 22 januari jl.
De heer Litjens merkt op, dat het werkbezoek van de commissie AZ aan de politie Weert
interessant was. Helaas waren maar 4 raadsleden aanwezig.
5.
Overzicht voorgestelde extra bijeenkomsten
Op 6 maart om 19.30 uur vindt een Breed Financieel Overleg plaats. Tijdens de opiniërende
raadsvergadering van 29 maart wordt besproken de Nota economisch perspectief (inclusief
senioreneconomie en industriebeleid). I.v.m. de lintjesregen wordt de opiniërende raad van 26
april (indien deze doorgang dient te vinden) verplaatst naar 25 april.
6.
Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
CC: Raadsleden, collegeleden, CMO-leden, griffie, M. Rosbergen (III/BB), F. Speet
(voorlichting).
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