Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 29 mei 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)
mevrouw Wolfs-Corten (griffier)
de heer Dierx (plv. secretaris)
de heer Van Gilse (secretaris)

1.
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2.
Afsprakenlijst van de vergadering van 24 april 2007
De voorzitter merkt n.a.v. pagina 1 op, dat geconcludeerd is, dat de leden van de commissie RO
niet zouden worden uitgenodigd om de vergadering van de commissie EZ over de N280 bij te
wonen, omdat er in deze fase met name verkeersaspecten aan de orde zijn.
De te organiseren themabijeenkomst voor de commissie WZ over het beleidsplan van Punt
Welzijn (pagina 1) wordt op het overzicht van extra bijeenkomsten opgenomen.
De afsprakenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Vaststellen voorlopige agenda´s raadscommissies
Commissieagenda Algemene Zaken
•
Omdat er 4 afmeldingen zijn, bestaat het risico dat er geen vergaderquorum is. De
voorzitter zal vragen of een fractiegenoot van Weert Lokaal als plaatsvervangend lid de
vergadering kan bijwonen. Mevrouw Nouwen zal de vergadering voorzitten.
•
De griffier zal nagaan of bij agendapunt 8 (regionalisering beheer brandweer) een
afgevaardigde van de sector veiligheid aanwezig kan zijn.
Noot: dit is het geval.

Commissieagenda Welzijn
•
Agendapunt 10 sub b vervalt, omdat via de prioriteiten in de voorjaarsnota budget
beschikbaar is.
•
Toegevoegd wordt een raadsvoorstel inhoudende een kredietvoorstel voor de kosten
van de interim-directeur van het Munttheater.
•
Geagendeerd wordt TILS-4 (maatregelen extreem gedrag jongeren) (op verzoek van de
fractie PvdA).
•
Agendapunt 6 (Boostenvleugel; gezamenlijke behandeling met commissie EZ) wordt
van de concept-agenda verwijderd en geagendeerd voor de opiniërende raad van 7 juni.
Op die avond kan dan ook een opiniërende raad of informatiebijeenkomst over het
nieuwe stadhuis plaatsvinden.
•
Geagendeerd wordt TILS-7 (Odaschool) (op verzoek van de fractie PvdA).
Commissieagenda Economische Zaken
•
Wethouder Kirkels wordt verzocht om bij de agendapunten 6 en 7 aanwezig te zijn.
•
Agendapunt 11 behoort tot de portefeuille van wethouder Strous.
•
TILS-2: de agendacommissie gaat ervan uit, dat de resultaten van de projectmelding
nog terugkomen in de raad.

Commissieagenda Ruimtelijke Ordening
•
Aangaande de firma Lemmers is nog geen nieuwe informatie beschikbaar. Dit
onderwerp wordt nog niet geagendeerd.
•
Geagendeerd wordt TILS-2 (visitatie Wonen Weert) (op verzoek van de PvdA-fractie).
•
Indien het voorstel bij TILS-3 (aanpassingen welstandsnota 2004) meer inhoudt dan
een technische aanpassing, wordt het toegevoegd aan de agenda (op verzoek van de
PvdA-fractie).
Noot: dit is het geval.

4.
Evaluatie commissie- en raadsvergaderingen laatste cyclus
De heer Heijmans betreurt de ferme toonzetting van zijn betoog bij de behandeling van het
onderwerp N280/Roermondseweg in de commissie EZ. Mevrouw Nouwen vraagt zich af of ze
niet te snel de conclusie getrokken heeft dat het voorstel niet rijp was voor behandeling in de
raad. De leden van de agendacommissie geven aan dat er geen andere conclusie getrokken kon
worden.
5.
Overzicht voorgestelde extra bijeenkomsten
Informatiebijeenkomst commissies EZ en RO over frunshoppen, gepland op 13 juni: de
betrokken marktpartijen zal worden gevraagd of zij de voorkeur geven aan behandeling op 13
juni 2007 om 17.00 uur (maximale duur 2,5 uur) of in de opiniërende raad van 30 augustus.
De bijeenkomst over senioreneconomie/vergrijzing onder leiding van demograaf Wim Derks
(UM) vindt plaats op 12 september a.s.
Omdat de agendacommissie van mening is, dat (te) weinig raadsleden aanwezig zijn op
bijeenkomsten en evenementen in de stad waarvoor de raad is uitgenodigd, en dat dit te wijten
is aan de wijze waarop de gemeente de raadsleden hierover informeert (via het overzicht van
ingekomen stukken, de leeszaal en de website) wordt besloten, dat uitnodigingen aan
raadsleden voortaan aan de raadsleden worden toegezonden.
Noot: de griffie stelt voor om, teneinde een groeiende papierstroom te voorkomen, met ingang van week 22
uitnodigingen te scannen en naar raadsleden te mailen.

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