Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 13 november 2007
Aanwezig:

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

Afwezig:

de heer Verheggen (vz. agendacommissie en vz. cie AZ)

1.
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2.
Afsprakenlijst van de vergadering van 25 september 2007
Geen opmerkingen. De afsprakenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Vaststellen voorlopige agenda´s raadscommissies
Commissieagenda Algemene Zaken
•
Toegevoegd wordt een voorstel om een krediet van € 52.000,- beschikbaar te stellen
voor de regionale samenwerking in Midden-Limburg.
Commissieagenda Welzijn
•
Geagendeerd wordt de brief van het college over de hogere kosten voor sporthal St.
Theunis en BC.
Commissieagenda Economische Zaken
•
Agendapunt 8 over de uitvoeringsorganisatie Hoge Dunk vervalt. De conferentie van 20
november wordt afgewacht. Dan wordt duidelijk wat de andere gemeenten gaan doen
en wordt een raadsvoorstel voor de januaricyclus in procedure gebracht.
•
Het maximabeleid wordt bij portefeuillehouder Strous geagendeerd.
•
De extra commissievergadering van 19 november over het ringbanenstelsel en de
afvalcontainers gaat niet door. Beide onderwerpen worden in de reguliere
commissievergadering behandeld.
Commissieagenda Ruimtelijke Ordening
•
De stand van zaken in de kwestie Lemmers wordt geagendeerd.
4.
Evaluatie commissie- en raadsvergaderingen laatste cyclus
Aan de orde wordt gesteld het optreden van de cabaretiers na de raadsvergadering van 31
oktober. De griffier licht toe wat de bedoeling was. De fracties PvdA, CDA en VVD geven aan er
de voorkeur aan te geven in fractieverband debattrainingen te volgen en niet als plenaire raad.
5.

Overzicht voorgestelde extra bijeenkomsten
De heer M. Lempens is de eerste helft van januari afwezig. Voor de bijeenkomst van 8
januari over de WMO zal een andere voorzitter gezocht moeten worden.
•
De heer Heijmans verzoekt de griffier zijn plaatsvervanger te vragen om de
informatiebijeenkomst voor de commissie RO van 6 december voor te zitten.

•

6.
Deelname aan de beraadslagingen door derden
Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de fractie SP. Zij willen dat derden,
bijvoorbeeld burgers, actief gewezen worden op de mogelijkheid die het RvO van de raad
en de verordening voor de raadscommissies bieden om als externe deelnemer aan de
beraadslagingen in de raadscommissies of de raad mee te doen. De griffier heeft de
achtergronden en doelstelling van genoemde regelingen bekeken en plaatst
kanttekeningen bij deze constructie. De leden van de agendacommissie zijn vooralsnog
ook geen voorstander van het deelnemen van anderen aan de beraadslagingen.
Afgesproken wordt, dat de griffier een notitie maakt ter bespreking in de commissie AZ.
7.
In het
-

Correcties vergaderschema 2008
vergaderschema zijn enkele foutjes geslopen:
11 februari (agendacommissie) moet zijn 12 februari;
26 mei (agendacommissie) moet zijn 27 mei;
voor 19 juni staat zowel de behandeling van de voorjaarsnota als een informatieve
bijeenkomst voor de commissie RO gepland. Deze laatste wordt verplaatst naar 3
juli;
de agendacommissie van 2 januari zal digitaal verlopen. Omdat enkele leden van
de agendacommissie op vakantie zijn, zullen ook de plaatsvervangers de stukken
ter beoordeling ontvangen.
Het vergaderschema wordt met deze correcties andermaal verspreid.
8.
Rondvraag
De brief van de PvdA over kunstvandalisme in Stramproy wordt niet geagendeerd, maar
dit punt kan in de rondvraag aan de orde worden gesteld.
CC: Raadsleden, collegeleden, CMO-leden, griffie, M. Rosbergen (III/BB), F. Speet
(voorlichting).
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