Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 20 maart 2007
Aanwezig:

Afwezig:

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

1.
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2.
Afsprakenlijst van de vergadering van 13 februari 2007
N.a.v.: de heer Lempens betreurt het, dat de agendacommissie twee onderwerpen aan de
agenda voor de commissie EZ toevoegt en deze ter vergadering weer worden afgevoerd. De
voorbereiding is dan voor niets geweest. Opgemerkt wordt dat de commissies ter vergadering
hun agenda´s definitief vaststellen.
De afsprakenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Vaststellen voorlopige agenda´s raadscommissies
Commissieagenda Algemene Zaken
•
De veiligheidscoördinator zal over de notitie inzake de aanpak van de overlast in het
stationsgebied een presentatie van 10 minuten houden.
•
De gebiedsvisie van de dorpsraad Stramproy wordt geagendeerd (verzoek PvdA).
Commissieagenda Welzijn
Toegevoegd worden:
•
TILS-2 (nadere regels WMO) (verzoek WL); wordt geagendeerd bij agendapunt 8 (stand
van zaken WMO);
•
TILS-3 (beheer en exploitatie brede scholen en accommodaties) (verzoek WL, CDA en
VVD);
•
TILS-5 (aanpassing linkervleugel Keentschool) (verzoek WL); wordt geagendeerd bij
agendapunt 12 (svz Keent Kiest Kwaliteit);
•
TILS-6 (MFA Swartbroek) (verzoek WL);
•
Collegebesluit inzake topsport (verzoek wethouder Sijben).
Commissieagenda Economische Zaken
•
De nota economisch perspectief wordt niet behandeld in de opiniërende
raadsvergadering van 29 maart 2007, maar in de commissie EZ op 4 april 2007. De
opiniërende raad van 29 maart vindt derhalve geen doorgang.
•
Toegevoegd wordt het raadsvoorstel inzake het bedrijfsverzamelgebouw;
•
De agendapunten 8 en 9 worden samengevoegd;
•
De stand van zaken IJzeren Rijn wordt geagendeerd (verzoek CDA).
Commissieagenda Ruimtelijke Ordening
•
Geagendeerd wordt de stand van zaken Lemmers Food Group (de antwoorden op de
artikel 40 RvO-vragen van D66) (verzoek VVD);
•
De secretaris meldt nog aan een raadsconsultatie m.b.t. het opheffen van de stankcirkel
van het bedrijf Philips in Swartbroek.

4.
Evaluatie commissie- en raadsvergaderingen laatste cyclus
De heer Lempens uit zijn onvrede over het feit, dat artikel 40 RvO-brieven in de raad slechts in
1 termijn en zonder onderling debat behandeld kunnen worden en ook niet in de commissie
worden besproken. De griffier antwoordt, dat de orde in de raadsvergadering door de raad
gewijzigd kan worden. Ook is het mogelijk onderwerpen voor de commissies te agenderen. Bij
de evaluatie van het dualisme is uitdrukkelijk over het behandelen van artikel 40-brieven
gesproken en toen werd ervoor gekozen deze niet tweemaal te behandelen.
De heer Lempens vindt het ook geen goede zaak, dat inzake het actualisatierapport Keent de
behandeling in de opiniërende raade werd overgedaan in de raadsvergadering. In de raad
zouden alleen nog de discussiepunten en politieke statements besproken moeten worden. De
heer Verheggen en mevrouw Nouwen vinden niet dat de behandeling helemaal is overgedaan.
Bovendien moet in de raad de besluitvorming plaatsvinden. De griffier vindt het jammer, dat
fracties zo weinig onderling debatteren en elkaar proberen te overtuigen.
5.

Overzicht voorgestelde extra bijeenkomsten
De opiniërende raad van 29 maart 2007 gaat niet door.
De informatiebijeenkomst voor de commissie RO, die gepland staat voor 21 juni 2007,
wordt (indien nodig) verplaatst in verband met de behandeling van de voorjaarsnota op
die dag.
•
Wethouder Strous wil een bijeenkomst organiseren over de Regio VVV, de binnenstad
en economische structuurversterking. De griffier zal nagaan wat precies de bedoeling is
en bezien of de opiniërende raad van 25 april daarvoor geschikt is.
•
De griffier stelt aan de orde de vraag van de heer Marechal in de raadsvergadering van
14 maart jl. om een opiniërende raad te wijden aan het bepalen van kaders voor de
inzet van PUNT Welzijn. Afgesproken wordt een themabijeenkomst over dit onderwerp
te organiseren voor de commissie Welzijn, aan de hand van het beleidsplan van PUNT
Welzijn (thans in concept gereed) en hierbij de betrokkenen (PUNT Welzijn, wijken,
Wonen Weert en maatschappelijke groepen) uit te nodigen.
•
•

6.
Rondvraag
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
CC: Raadsleden, collegeleden, CMO-leden, griffie, M. Rosbergen (III/BB), F. Speet
(voorlichting).
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