Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 21 augustus 2007
Aanwezig:

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 Van Gilse (secretaris)

1.
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De griffier meldt, dat R.
Rutten vanwege een kleine operatieve ingreep circa 2 weken niet aanwezig zal zijn.
2.
Afsprakenlijst van de vergadering van 29 mei 2007
Geen opmerkingen. De afsprakenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Vaststellen voorlopige agenda´s raadscommissies
Commissieagenda Algemene Zaken
•
Bij agendapunt 6 (rapport rekenkamer) zal wethouder Coolen worden uitgenodigd. De
griffier zal nagaan of het noodzakelijk is de leden van de commissie EZ hiervoor uit te
nodigen.
N.B. Het rapport van de rekenkamer kan gevolgen hebben voor de algemene subsidiesystematiek
en daarmee ook voor het zwembad en de VVV.

Commissieagenda Welzijn
•
Geagendeerd worden TILS-4 (project kledinginzameling) en TILS-6 (huisvesting
Montessorischool) (op verzoek van de fractie Weert Lokaal).
Commissieagenda Economische Zaken
•
Bij agendapunt 10 zal het B&W-advies over de jaarrekening 2006 van de Risse bij de
stukken worden gevoegd.
Noot: college neemt op 28-08-2007 kennis van jaarrekening en sociaal jaarverslag. College-advies
wordt nagezonden.

•

Agendapunt 15 (tarieven milieustraat) komt te vervallen, omdat het vaststellen van
tarieven met een privaatrechtelijke grondslag geen raadsbevoegdheid is.

Commissieagenda Ruimtelijke Ordening
•
Agendapunt 13 (verwerving in het kader van Keent Kiest Kwaliteit) wordt geagendeerd
voor de commissie Welzijn bij (coördinerend) wethouder Heuvelmans. De griffier zal
nagaan of dit een raadsconsultatie betreft.
•
Agendapunt 7 (Lemmers): de secretaris gaat na of in de brief van wethouder Sijben
met nadere informatie ook wordt ingegaan op de brief van de omwonenden,
waaromtrent de heer Heijmans om een reactie van het college heeft gevraagd.
•
Agendapunt 18 (gedragslijn UOV in relatie tot raadsprocedure) wordt geagendeerd voor
de commissie AZ.
•
Vraag 3 uit de email van de heer Van de Loo wordt niet geagendeerd omdat het een
zeer technische vraag betreft. Wethouder Kirkels wordt verzocht om vóór de
commissievergadering een schriftelijk antwoord aan de commissie te doen toekomen.
•
Het verzoek van wethouder Kirkels om een besloten vergadering is akkoord.

•

Verzoek van de heer Briels om agendering van het onderwerp overlast door kwartsstof:
er liggen geen inhoudelijke stukken voor. De griffier zal de heer Briels adviseren
spreekrecht aan te vragen om dit onderwerp toe te lichten. Wethouder Sijben zal
worden verzocht om tijdens de commissievergadering hierop te reageren.

4.
Evaluatie commissie- en raadsvergaderingen laatste cyclus
Geen opmerkingen.
5.
Overzicht voorgestelde extra bijeenkomsten
Voor de opiniërende raad van 30 augustus worden toegezonden een notitie met overwegingen
en het rapport van Arcadis. Het college verzoekt de raad om een richtinggevende uitspraak.
Afgesproken wordt om met ingang van 2008 in de 4 weken voorafgaande aan de behandeling
van voorjaarsnota en begroting geen extra bijeenkomsten te organiseren, zodat de raadsleden
zich gedegen op genoemde belangrijke stukken kunnen voorbereiden.
De griffier deelt mede, dat de werkconferentie over subsidiëring instellingen op 12 november zal
plaatsvinden.
6.
Vergaderschema 2008
De vergaderstructuur zal worden geagendeerd voor de bijeenkomst van de werkgroep doorstart
dualisme op 10 september a.s. Het vergaderschema 2008 wordt vastgesteld.
7.
Rondvraag
De heer Lempens vraagt naar het behandelen van artikel 40-brieven in (de rondvraag
van) raadscommissies. Geconcludeerd wordt, dat dit zinvol kan zijn na behandeling in de
raad, als deze behandeling onvoldoende wordt geacht. Bespreking in de commissie vóór
de raadsbehandeling leidt tot een dubbel traject, dat wellicht niet nodig is. Bovendien
heeft de portefeuillehouder in de commissie nog niet altijd de benodigde informatie
voorhanden.
De behandeling van de voorjaarsnota 2007 zal worden besproken in de werkgroep
doorstart dualisme op 10 september a.s.
CC: Raadsleden, collegeleden, CMO-leden, griffie, M. Rosbergen (III/BB), F. Speet
(voorlichting).
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