Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 18 maart 2008
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 12 februari 2008
Geen opmerkingen. De afsprakenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Vaststellen voorlopige agenda´s raadscommissies
Commissieagenda Algemene Zaken
•
de voorzitter en de griffier zullen beiden op 31 maart niet aanwezig zijn bij de
commissie AZ. Zij bezoeken dan de gemeente Voorst, waar zij het tweede deel van de
vergadercyclus op basis van het “Voorster model” bijwonen. De ervaringen m.b.t. het
eerste deel (17 maart jl.) waren dermate positief, dat het zinvol wordt geacht ook het
vervolg bij te wonen. Voorzitter en griffier zullen plaatsvervangers regelen.
•
toegevoegd wordt TILS-3 (projectsubsidie veiligheidshuis) (op verzoek van de fractie
CDA);
•
voor de commissie AZ van 6 mei wordt geagendeerd TILS-6 (stagebeleid), in
combinatie met het antwoord van het college op de vragen van het CDA over trainees
(op verzoek van de fractie CDA).
Commissieagenda Welzijn
•
geagendeerd worden TILS-3 (jaarstukken streekomroep), TILS-7 (subsidie Samen
Zorgen Huis) (op verzoek van de fracties PvdA en CDA) en TILS-9 (jaarverslag
leerplicht) (op verzoek van de fractie PvdA).
•
als aanvullende agendapunten vanuit het college worden toegevoegd het
ondernemingsplan van het St. Jans Gasthuis en de MFA, school en woningen
Swartbroek (dit laatste onder voorbehoud collegebesluitvorming 25 maart).
Commissieagenda Economische Zaken
•
de fractie SP verzoekt om agendering van hun brief d.d. 14 maart 2008 over de
stadsdienst Weert Veolia. De griffier zal de heer Beuvens vragen of hij de voorkeur
geeft aan agendering van deze brief met een schriftelijk collegeantwoord voor de
commissievergadering van 7 mei of met mondelinge beantwoording op 2 april.
•
de secretaris gaat op verzoek van de PvdA-fractie na of de portefeuillehouder informatie
aan de commissie kan verstrekken over de parkeeroverlast in Keent en Fatima;
•
geagendeerd wordt TILS-4 (richtlijnen sociaal cultureel fonds) (op verzoek van de
fractie PvdA);
•
de portefeuillehouder zal mondeling de stand van zaken IJzeren Rijn toelichten, zoals
toegezegd in de raadsvergadering van 12 maart jl.

Commissieagenda Ruimtelijke Ordening
•
het agendapunt inzake Vosseven behoort tot de portefeuille van wethouder Strous; hij
zal worden uitgenodigd aanwezig te zijn;
•
de stand van zaken Bloementoren wordt geagendeerd (op verzoek van de fractie PvdA);
•
als er openbare informatie over de kwestie Lemmers is te melden wordt dit onderwerp
geagendeerd (op verzoek van de PvdA-fractie). De secretaris gaat na of dit het geval is.
4.
Evaluatie commissie- en raadsvergaderingen laatste cyclus
Geen opmerkingen.
5.
Memo griffier over plannen bijeenkomsten
De griffier licht de aanleiding voor deze memo toe.
Bij punt 3 worden uitdrukkelijk bedoeld plaatsvervangende raadsleden die in plaats van een
regulier lid een bijeenkomst bijwonen.
Omdat het vrijwel onmogelijk is om alleen nog bijeenkomsten te plannen als alle fracties
aanwezig kunnen zijn, wordt afgesproken hier in principe wel naar te streven, maar als dit niet
mogelijk blijkt wordt een datum gekozen waarop een meerderheid van het gremium aanwezig
kan zijn. Er wordt niet eindeloos met bijeenkomsten geschoven.
6.
Rondvraag
Er is een onderwerp aangedragen voor de opiniërende raadsvergadering van 24 april
2008: stand van zaken herinrichting sportpark St. Theunis. Omdat vantevoren duidelijk
dient te zijn dat het onderwerp commissie-overstijgend en meningsvormend is, zal de
griffier contact opnemen met de betreffende afdeling.
Navraag heeft uitgewezen, dat het doel is om de mening van de raad te peilen over zowel het
definitief ontwerp voor het schoolgebouw BC en de gemeentelijke sporthal, als de planologische
randvoorwaarden voor de opstelling van het bestemmingsplan als de verkeersontsluiting. Daarmee is
dit onderwerp meningsvormend en commissie-overstijgend.

CC: Raadsleden, collegeleden, CMO-leden, griffie, M. Rosbergen (III/BB), F. Speet
(voorlichting).
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