Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 27 mei 2008
Aanwezig:

de heer Heijmans (plv. vz. agendacommissie en vz. cie RO)
De heer Litjens (plv. vz. cie AZ)
de heer Van Gilse (secretaris)
mevrouw Wolfs-Corten (griffier)

Afwezig:

de heer Verheggen (vz. agendacommissie en vz. cie AZ)
mevrouw Nouwen-Jacobs (vz. cie EZ)

1.
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er wordt stilgestaan bij het
overlijden van Marco Lempens, voorzitter van de commissie Welzijn.
2.
Afsprakenlijst van de vergadering van 22 april 2008
De voorzitter vraagt wanneer de antwoorden van het college op de vragen over de
Bloementoren beschikbaar zullen zijn. De griffier geeft aan dat wethouder Kirkels in de meivergadering van de commissie RO heeft laten weten dat dit niet vóór de zomer zal zijn. De
secretaris meldt, dat wethouder Kirkels een brief over de stand van zaken zal sturen.
De voorzitter geeft aan het erg vervelend te vinden dat de informatiebijeenkomst d.d. 22 april
jl. van sociale zaken wegens te weinig aanmeldingen is afgelast. Temeer daar de fractie PvdA
zich had aangemeld, maar deze email niet is aangekomen. De griffier vermeldt dat de
plaatsvervangend griffier een brief namens de agendacommissie aan de sector sociale zaken
heeft gestuurd waarin wordt aangegeven dat men de gang van zaken betreurt.
De afsprakenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.

Vaststellen voorlopige agenda´s raadscommissies

Commissieagenda Algemene Zaken
•
de vergadering van de commissie Algemene Zaken op 9 juni zal vanwege de EK-wedstrijd
van het nederlands elftal beginnen om 18.00 uur; er wordt gezorgd voor broodjes;
•
geagendeerd wordt het initiatiefvoorstel van het presidium over raadscommunicatie;
•
op verzoek van het college wordt toegevoegd een raadsvoorstel tot wijziging van de
bestemming van het rekeningresultaat 2007, onder voorbehoud van
collegebesluitvorming op 2 juni 2008.
Commissieagenda Welzijn
•
op verzoek van het college worden toegevoegd:
- > raadsvoorstel inzake vervroegde renovatie veld 1 hockeyvereniging Weert, onder
voorbehoud van collegebesluitvorming op 2 juni 2008;
- > raadsvoorstel beschikbaar stellen krediet van ruim 4000 euro voor het beheer van het
gemeenschapshuis Groenewoud (NB gebleken is dat dit een collegebevoegdheid betreft; stuk
komt op TILS-lijst septembercyclus);
•
bij agendapunt 16 wordt het plan van aanpak naar de commissieleden gezonden.
•
op verzoek van de PvdA-fractie wordt geagendeerd TILS-2 (rapportage uitwerkingsnota
‘Geen kind tussen wal en schip’).
•
TILS-8 wordt op verzoek van de PvdA-fractie voor de septembervergadering
geagendeerd.

Commissieagenda Economische Zaken
Geen opmerkingen.
Commissieagenda Ruimtelijke Ordening
•
op verzoek van het college wordt toegevoegd het raadsvoorstel om een krediet van
127.000 euro beschikbaar te stellen voor de bouw van bijgebouwen bij het pand
Zoomweg 16;
•
agendapunt 12 is dubbel met 16 en vervalt.
4.
Evaluatie commissie- en raadsvergaderingen laatste cyclus
Het waren korte vergaderingen, die goed verlopen zijn.
5.
•
•

Rondvraag
het college verzoekt de opiniërende raad van 28 augustus a.s. niet door te laten
gaan. Op die dag neemt het college deel aan een ontvangst in Bree, waarvoor ook
een chinese delegatie is uitgenodigd. De agendacommissie stemt hiermee in.
de secretaris en griffier gaan op zoek naar een datum voor de overlegavond over de
economische structuurversterking, nog vóór het zomerreces.

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