Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 22 april 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)
de heer Van Gilse (secretaris)
de heer Rutten (plv. raadsgriffier)

Afwezig:

mevrouw Wolfs-Corten (griffier)

1.
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2.
Afsprakenlijst van de vergadering van 18 maart 2008
Geen opmerkingen. De afsprakenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Vaststellen voorlopige agenda´s raadscommissies
Commissieagenda Algemene Zaken
•
De vergadering van de commissie Algemene Zaken op 6 mei zal beginnen om 19:00 uur;
•
Het onder voorbehoud geagendeerde raadsvoorstel Instemmen met offerteaanvraag ten
behoeve van de Europese aanbesteding accountantsdiensten (raadsvoorstel 08 05 080)
wordt geagendeerd;
•
De beleidsnota Gebruiksvergunningen (agendapunt 8) en de 2e voortgangsrapportage
´integrale aanpak drugs- en alcoholoverlast´ (agendapunt 9) worden verzonden aan de
leden van de commissie Algemene Zaken.
•
De brief d.d. 25 maart jl. van het college aan mevrouw Nouwen (agendapunt 11) is nog
niet verzonden. De secretaris zal dit nagaan.
Commissieagenda Welzijn
Geagendeerd worden:
•
B&W-besluit van 8 april jl. inzake de tarieven en huurvoorwaarden gebruik Munttheater
voor plaatselijke sociaal culturele activiteiten (op verzoek van het college van B&W);
•
B&W-besluit van 25 maart jl. inzake de voortgang VVE maart 2008 (TILS 3) (op verzoek
van de fractie PvdA);
•
B&W-besluit d.d. 11 maart jl. inzake het Jaarverslag 2007 Bureau Inburgering (TILS 10)
(op verzoek van de fractie PvdA).
Commissieagenda Economische Zaken
Geen opmerkingen.
Commissieagenda Ruimtelijke Ordening
•
Het onder voorbehoud geagendeerde raadsvoorstel planschadevergoeding als gevolg van
de verleende vrijstelling voor de bouw van het appartementencomplex “Panorama de
Hameij” aan de heer Van den Akker en mevrouw Hijmans (raadsvoorstel 08 05 079)
wordt niet geagendeerd;
•
Geagendeerd wordt Stand van zaken Lemmers Foodgroup, naar aanleiding van de
controles, de overleggen die hierover hebben plaatsgevonden en maatregelen voor de
toekomst (op verzoek van de fractie PvdA).

4.
Evaluatie commissie- en raadsvergaderingen laatste cyclus
Geen opmerkingen.
5.
•
•
•

•

Rondvraag
Nadat het college antwoord heeft gegeven op de vragen van de fracties PvdA,
Kernpunt, SP en CDA (brief d.d. 3 april) over de Bloementoren, wordt er een extra
bijeenkomst georganiseerd over dit onderwerp;
De raadsagenda´s ten behoeve van de vergaderingen van 28 mei en 2 juli worden
op de oorspronkelijke verzenddata verzonden (i.v.m. reeds geplande
fractiebijeenkomsten);
Op 21 april hebben de plv. raadsvoorzitter, de griffier en de beleidsadviseur
raadsgriffie de menings- en besluitvormende raadsvergadering in de gemeente
Voorst bijgewoond. De heren Verheggen en Rutten informeren de agendacommissie
over hun bevindingen;
De agendacommissie zal een schriftelijke reactie verzenden aan de sector Sociale
Zaken vanwege het afgelasten van de informatieavond op 22 april 2008.

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