Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 11 november 2008
Aanwezig:

de heer Verheggen (vz. agendacommissie en vz. cie AZ)
de heer 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 23 september 2008
De afsprakenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Vaststellen voorlopige agenda´s raadscommissies
Commissieagenda Algemene Zaken
•
Bij agendapunt 7 wordt betrokken de interne evaluatie van de procesgang in het project
BS Aan de Bron. De leden van de commissie WZ worden hier ook voor uitgenodigd.
•
Op verzoek van het college wordt toegevoegd het collegebesluit d.d. 4 november 2008
inzake de voorgenomen wijziging van de APV (meldingsplicht i.p.v. vergunningsplicht
voor kleinschalige evenementen).
•
Geagendeerd wordt het raadsvoorstel aanwijzen accountantskantoor als accountant van
de gemeente Weert voor de periode 2009-2012 (onder voorbehoud collegebesluitvorming
18 november 2008).
Commissieagenda Welzijn
•
De agendapunten van wethouder Coolen worden vooraan geagendeerd vanwege de
aanwezigheid van de heer Janssen van het St. Jans Gasthuis.
•
Geagendeerd worden: TILS-2 (startnotitie maatschappelijke stage; op verzoek van de
fracties PvdA en CDA), TILS-4 (convenant jongerenloket; op verzoek van de PvdAfractie; de leden van de commissie EZ worden eveneens uitgenodigd en het rapport
wordt toegezonden), TILS-10 (ontwerp sporthal St. Theunis; op verzoek van de PvdAfractie; verzocht wordt aan de hand van enkele plaatjes/plattegronden tijdens de
vergadering inzicht te geven in het ontwerp).
Commissieagenda Economische Zaken
•
Op verzoek van de fracties CDA en PvdA worden TILS-5 (businessplan TROM) en TILS-6
(evaluatie maximabeleid) geagendeerd.
•
Eveneneens wordt geagendeerd een raadsvoorstel om in te stemmen met het
prestatieplan 2009 van de sector Sociale Zaken.
Commissieagenda Ruimtelijke Ordening
•
Op verzoek van de PvdA-fractie wordt de stand van zaken Lemmers geagendeerd,
alsmede de brief d.d. 24 oktober aan de advocaat van Lemmers.
4.
Evaluatie commissie- en raadsvergaderingen laatste cyclus
De vergadering van de commissie EZ heeft twee avonden in beslag genomen. Gezien de
agenda was dit niet vreemd. Voor de voorzitter is het bij dit soort grote onderwerpen altijd

een kwestie van balanceren tussen enerzijds mensen niet in herhaling laten vallen en
anderzijds voldoende ruimte voor inhoudelijke discussie geven.
5.
Rondvraag
De informatieve bijeenkomst voor de commissie RO, die op 4 december a.s. niet kan
doorgaan, wordt verplaatst naar 11 december. Deze bijeenkomst wordt gecombineerd met
een extra vergadering van de commissie AZ over het stadhuis. Aanvang 19.00 uur.
De opiniërende raadsvergadering van 20 november a.s. zal gaan over de
gebiedsontwikkeling Midden-Limburg. Er zijn geen stukken voor deze vergadering. De
heer De Cloe zal een presentatie houden, waarin hij aan de hand van een matrix aangeeft
hoe de opmerkingen die vanuit Weert zijn gemaakt over de regiovisie daarin zijn
verwerkt. Ook zal worden ingegaan op de voortgang van de verschillende
programmalijnen. Afgesproken wordt dat de twee brieven, die voor de vorige bijeenkomst
naar de raad zijn gestuurd (zonder de daarbij gevoegde notulen) nogmaals worden
toegezonden met de uitnodiging.
CC: raadsleden, collegeleden, CMO-leden, griffie, M. Rosbergen (III/BB), F. Speet
(voorlichting).
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