Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 19 augustus 2008
Aanwezig:

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

1.
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2.
Afsprakenlijst van de vergadering van 27 mei 2008
De afsprakenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Vaststellen voorlopige agenda´s raadscommissies
De ontvangen email van de heer Egging wordt besproken. Aanleiding is het persbericht over het
benodigde aanvullende krediet voor de MFA en school Swartbroek. De heer Egging is
ontevreden over de communicatie tussen college en raad. Afgesproken wordt, dat de griffier
een memo opstelt waarin de interne procedures worden beschreven. Deze memo wordt
geagendeerd voor de commissie AZ van 1 september a.s. en de heer Egging wordt uitgenodigd
deze vergadering bij te wonen. V.w.b. de communicatie met wijk- en dorpsraden wordt het
onderzoek van SGBO afgewacht.
Commissieagenda Algemene Zaken
•
geagendeerd wordt bovengenoemde memo over de procedures rondom communicatie
tussen college en raad.
Commissieagenda Welzijn
Geagendeerd worden de volgende voorstellen:
•
agendapunt 12 van de cie RO (betreft Keent Kiest Kwaliteit);
•
beschikbaar stellen van een krediet ad € 30.000,-- ten behoeve van de realisatie
van een toiletgroep op tuinpark Lamershof;
•
voortgangsrapportage Keent Kiest Kwaliteit en stand van zaken
onderwijshuisvestingsprojecten (afwijkend van afgesproken gedragslijn worden deze niet
op de TILS-lijst geplaatst, maar geagendeerd);
•
jaarrekening Munttheater;
•
TILS-7 (PvA alcohol en drugs) (op verzoek PvdA-fractie);
•
TILS-11 (erfgoedhuis), rapport wordt naar cie gezonden (op verzoek PvdA-fractie);
•
TILS-12 (Samen Zorgen Huis) (op verzoek fracties CDA en PvdA);
•
TILS-13 (convenant voortijdig schoolverlaten) (op verzoek fractie Weert Lokaal);
•
Als TILS-16 (Essent bespaarplan) alleen betrekking heeft op scholen, behoeft het niet te
worden geagendeerd, als het breder is, wordt het op verzoek van de PvdA-fractie
geagendeerd voor de cie RO (milieu).
De secretaris gaat na of er door het college bij agendapunt 7 een brief bij het raadsvoorstel
wordt toegezonden inzake de stand van zaken Bisschoppelijk College.
Commissieagenda Economische Zaken
•
Geagendeerd wordt TILS-9 (draagkrachtperiode bijzondere bijstand) (op verzoek fractie
Weert Lokaal).

Commissieagenda Ruimtelijke Ordening
•
op verzoek van de VVD-fractie wordt toegevoegd stand van zaken Lemmers (n.a.v.
samenvatting rechtbankzitting);
•
geagendeerd wordt een raadsvoorstel voor een kredietstelling van € 100.000,- voor de
campus aan de Serviliusstraat.
•
agendapunt 12 is geagendeerd voor de cie WZ;
•
agendapunt 15 wordt vóór agendapunt 7 geagendeerd.
Het Tunnelplan IJzeren Rijn wordt geagendeerd voor de informatieve bijeenkomst van de cie RO
op 11 september a.s. De leden van de cie EZ worden voor dit agendapunt uitgenodigd.
4.
Evaluatie commissie- en raadsvergaderingen laatste cyclus
Geen opmerkingen.
5.
Rondvraag
De heer Heijmans verzoekt een brief die hij heeft ontvangen van de heer Vugts inzake
woningbouw Stapershofpad Tungelroy naar de leden van de cie RO te zenden.
CC: Raadsleden, collegeleden, CMO-leden, griffie, M. Rosbergen (III/BB), F. Speet
(voorlichting).
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