Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 24 april 2007
Aanwezig:

Afwezig:

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

1.
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Mw. Nouwen is wegens
vakantie afwezig. De griffier zal haar er op wijzen, dat het mogelijk is de plaatsvervangend
commissievoorzitter te verzoeken aan de agendacommissie deel te nemen.
2.
Afsprakenlijst van de vergadering van 20 maart 2007
N.a.v. p.2: de griffier stelt aan de orde of het zinvol is om een aparte themabijeenkomst over
het beleidsplan van Punt Welzijn te organiseren aangezien in een bijeenkomst in september de
subsidiecontracten met de professionele instellingen (w.o. Punt Welzijn) worden besproken en
de rekenkamer onderzoek doet naar de contracten met de professionele instellingen. De
agendacommissie geeft toch de voorkeur aan een aparte themabijeenkomst voor de commissie
Welzijn over de inhoud van het beleidsplan. De commissieleden zullen in de gelegenheid worden
gesteld om de bij hen naar aanleiding van het beleidsplan gerezen vragen vooraf aan de heer
Horsmans te stellen.
De afsprakenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Vaststellen voorlopige agenda´s raadscommissies
Commissieagenda Algemene Zaken
•
Toegevoegd wordt het raadsvoorstel om een krediet beschikbaar te stellen voor de
huisvesting van sociale zaken (B&W 24-4-2007).
Commissieagenda Welzijn
Toegevoegd worden:
•
De raadsconsultatie omtrent het al dan niet handhaven van de Boostenvleugel (op
verzoek van de fractie Weert Lokaal) (wordt niet geagendeerd voor de commissie RO);
•
Begroting 2007 bibliotheek en beschikbaar stellen van aanvullend krediet (B&W 24-42007);
•
TILS-4 (verstrekkingenboek WMO) (op verzoek van de fractie Weert Lokaal);
De jongerenraad zal d.m.v. een brief van de commissievoorzitter worden uitgenodigd om de
behandeling van de evaluatie van de jongerenraad bij te wonen.
Commissieagenda Economische Zaken
•
Geagendeerd wordt de zienswijze verkenning verkeersproblematiek N280 (B&W 24-42007), de variant van de heren Brans en Cox wordt hierin meegenomen; op verzoek
van het college worden de leden van de commissie RO uitgenodigd de behandeling van
dit agendapunt bij te wonen;
•
Toegevoegd wordt het kennisnemen van de projectopdracht verblijfsrecreatiebeleid (op
verzoek van de portefeuillehouder).

Commissieagenda Ruimtelijke Ordening
•
Het raadsvoorstel inzake de verplaatsing van de kazemat wordt van de agenda
verwijderd (op verzoek van het college);
•
De raadsconsultatie over het al dan niet handhaven van de Boostenvleugel wordt
geagendeerd voor de commissie Welzijn;
•
De brief van wethouder Sijben over de vestiging van de maatschap Koppen in
landbouwontwikkelingsgebied Tungelroy wordt geagendeerd (op verzoek van de fractie
Kernpunt);
•
Bij het agendapunt over de kwestie Lemmers wordt betrokken de in maart
binnengekomen brief van omwonenden (op verzoek van de fractie PvdA);
•
De griffier deelt mede dat wethouder Kirkels schriftelijk zal aangeven dat de
parkeerproblematiek op het Kerkplein Stramproy niet geagendeerd kan worden voor 10
mei, omdat er nog parkeertellingen door de gemeente moeten plaatsvinden.
4.
Evaluatie commissie- en raadsvergaderingen laatste cyclus
De afwezigheid resp. de late komst van de wethouders Strous en Kirkels in de vergadering van
de commissie RO wordt kort besproken.
5.
Overzicht voorgestelde extra bijeenkomsten
De informatiebijeenkomst van de commissie Welzijn op 14 mei 2007 wordt op verzoek van de
fractie Weert Lokaal verplaatst. Op 9 mei zal het werkbezoek van de commissie RO aan de firma
Lemmers plaatsvinden.
6.
Rondvraag
Op 29 mei a.s. zal de agendacommissie om 16.00 uur bijeenkomen i.v.m. het overleg van
de commissie RO met Wonen Weert.
CC: Raadsleden, collegeleden, CMO-leden, griffie, M. Rosbergen (III/BB), F. Speet
(voorlichting).
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