Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 25 september 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.
2.
Afsprakenlijst van de vergadering van 21 augustus 2007
Geen opmerkingen. De afsprakenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Vaststellen voorlopige agenda´s raadscommissies
Commissieagenda Algemene Zaken
•
Toegevoegd wordt een notitie over de toepassing van het generaal pardon in Weert.
•
De voortgangsrapportage integrale aanpak drugsoverlast heeft ook betrekking op
alcoholoverlast.
Commissieagenda Welzijn
•
Geagendeerd worden TILS-1 (PvA alcohol- en drugspreventie jeugd), TILS-2
(toekomstvariant jongerenraad) en TILS-5 (opdrachtverlening architectenbureau Povse
& Timmermans) (alledrie op verzoek van de fractie PvdA en TILS-5 tevens op verzoek
van het CDA). Bij TILS-5 is de motivatie van de PvdA voor agendering dat het proces
inhoudelijk en financieel en v.w.b. het overleg met potentiële gebruikers in de gaten
gehouden moet worden.
Commissieagenda Economische Zaken
•
Op verzoek van wethouder Strous wordt geagendeerd een brief van de Raad van
Toezicht van de VVV.
•
De advieslijst van de opiniërende raad van 30 augustus 2007 wordt ter vaststelling
geagendeerd.
•
De brieven van de SP over weren van doorgaand vrachtverkeer en parkeerproblemen in
de wijk Fatima worden op verzoek van de SP geagendeerd.
Commissieagenda Ruimtelijke Ordening
•
De begroting 2008 wordt natuurlijk ook voor deze commissie geagendeerd.
•
De advieslijst van de opiniërende raad van 30 augustus 2007 wordt ter vaststelling
geagendeerd.
•
Op verzoek van de fracties PvdA en SP wordt de kwestie Lemmers geagendeerd.
Toegezonden zullen worden het advies van de landsadvocaat over het
handhavingstraject en, indien beschikbaar, informatie over de cijfers m.b.t. de
hoeveelheid eieren en kippen.
4.
Evaluatie commissie- en raadsvergaderingen laatste cyclus
De vergaderingen zijn plezierig verlopen. Wel wordt dringend aandacht gevraagd voor de
termijnen voor de verzending van stukken. Het is niet wenselijk dat na de
commissievergaderingen nog aanvullende informatie moet worden verspreid; de informatie

moet ten tijde van de commissievergadering compleet voorhanden zijn. Ook mogen er geen
agendapunten meer worden toegevoegd na de bijeenkomst van de agendacommissie en zeker
niet meer na de commissievergadering.
5.
•
•
•
•
•

•
•

Overzicht voorgestelde extra bijeenkomsten
De bijeenkomst op 4 oktober over de notitie vervoer WMO zal een
informatiebijeenkomst zijn en geen opiniërende raad.
De secretaris gaat na of de informatiebijeenkomst WMO hulp bij huishouden hiermee
gecombineerd kan worden.
De secretaris gaat ook na wanneer het beleidsplan van Punt Welzijn kan worden
verwacht.
De griffier geeft aan dat de bijeenkomst op 17 oktober over de kadernota groen zeer
waarschijnlijk niet kan doorgaan omdat het stuk niet gereed is.
De raadsbijeenkomst op 20 november over de uitvoeringsorganisatie Hogere Dunk
wordt beperkt tot een informatiebijeenkomst. Het raadsvoorstel wordt vervolgens
behandeld in de commissie EZ van 28 november.
De archeologische opgravingen in Kampershoek-noord kunnen waarschijnlijk worden
bezocht op 12 oktober in de namiddag.
In de commissie WZ zal de animo voor deelname aan werkbezoeken worden gepeild
alvorens deze met derden worden georganiseerd.

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