Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 13 januari 2009
Aanwezig:

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

Afwezig:

de heer Lempens (vz. cie WZ)

1.
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heer Lempens is
verhinderd. De griffier zal hem er op wijzen, dat hij de plaatsvervangend voorzitter van de
commissie EZ kan verzoeken hem in de agendacommissie te vervangen.
2.
Afsprakenlijst van de vergadering van 11 november 2008
Geen opmerkingen. De afsprakenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Vaststellen voorlopige agenda´s raadscommissies
Commissieagenda Algemene Zaken
•
Bij aanvang van de vergadering zal de nieuwe Gast van de Burgemeester worden
geïnstalleerd.
•
De heer Litjens zal de vergadering voorzitten i.p.v. de heer Verheggen.
Commissieagenda Welzijn
•
Geagendeerd wordt de brief van de fractie SP over bezuinigingen AWBZ
(portefeuillehouder Coolen).
•
TILS-1 van EZ (evaluatie inburgering) wordt geagendeerd bij portefeuillehouder
Heuvelmans in de commissie WZ.
•

Nagekomen agendapunt Weert Lokaal: presentatie Stichting Topvolleybal over haar
werkzaamheden.

Commissieagenda Economische Zaken
Geen wijzigingen.
Commissieagenda Ruimtelijke Ordening
•
Geagendeerd wordt een raadsvoorstel om een krediet van 200.000 euro beschikbaar te
stellen ter voorfinanciering van een woonrecht in het kader van plattelandsvernieuwing
en kwaliteitsverbetering in het buitengebied.
•
Toegevoegd wordt een notitie met beleidskeuzes bestemmingsplan binnenstad.
4.
Evaluatie commissie- en raadsvergaderingen laatste cyclus
De raadsvergadering duurde slechts heel kort. De agendacommissie is van mening, dat
raad geen goede indruk maakt op het publiek als er tijdens de vergadering door veel
verschillende mensen wordt verzocht om agendapunten van de agenda te verwijderen. De
griffier zal een brief aan de fractievoorzitters sturen waarin wordt toegelicht hoe e.e.a.
beter gestructureerd kan verlopen.
5.
Rondvraag
N.a.v. een vraag van de heer Heijmans wordt de doelstelling van de opiniërende raad van
13 januari 2009 besproken.
CC: raadsleden, collegeleden, CMO-leden, griffie, M. Rosbergen (III/BB), F. Speet
(voorlichting).

