Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 17 februari 2009
Aanwezig:

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

Afwezig:

de heer Lempens (vz. cie WZ)
mevrouw Nouwen-Jacobs (vz. cie EZ)

1.
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heer Lempens en mw.
Nouwen zijn verhinderd, evenals de plaatsvervangende voorzitters van de commissies WZ en
EZ.
2.
Afsprakenlijst van de vergadering van 13 januari 2009
Geconstateerd wordt dat de oproep om wijzigingen in de raadsagenda tijdig vóór de
vergadering door te geven gehoor heeft gevonden. De afsprakenlijst wordt ongewijzigd
vastgesteld.
3.
Vaststellen voorlopige agenda´s raadscommissies
Commissieagenda Algemene Zaken
•
Ambtelijk wordt ernaar gestreefd om een raadsvoorstel over de nieuwbouw stadhuis aan
de commissie AZ en de raad voor te leggen voor deze cyclus, maar betwijfeld wordt of dit
haalbaar is. Bericht vanuit het college wordt afgewacht.
•
De heren Egging en Marechal hebben enige tijd geleden voorgesteld de ingekomen brief
van dhr. Bernaerts uit Tungelroy over de afwijzing van zijn WOZ-bezwaar en de
antwoordbrief van het college voor de commissie AZ te agenderen. De agendacommissie
constateert, dat dit een collegebevoegdheid en de afhandeling van een individuele zaak
betreft. De griffier zal overleggen of de WOZ-systematiek in brede zin besproken dient te
worden of dat de rondvraag uitkomst kan bieden.
Commissieagenda Welzijn
•
Toegevoegd wordt het raadsvoorstel om een krediet beschikbaar te stellen voor de aanleg
van een atletiekbaan (nagekomen uit college).
•
Geagendeerd wordt het B&W-besluit d.d. 10 februari 2009 inzake de evaluatie 2007 en
2008 prestatieveld 6 WMO (TILS-4) (actie voortgangsrapportage).
•
Toegevoegd wordt het B&W-besluit van 23 december 2008 inzake de begeleiding van
achterstandsleerlingen (actie voortgangsrapportage).
•
De hoogte van het krediet voor de sporthal St. Theunis kan nog wijzigen. Er wordt nog
aan gewerkt. Deze week is het benodigde bedrag bekend.
Commissieagenda Economische Zaken
•
Geagendeerd wordt het raadsvoorstel om kennis te nemen van het rapport en in te
stemmen met het voorbereiden van maatregelen om vrachtverkeer uit de woonwijken te
weren (nagekomen uit college).

Commissieagenda Ruimtelijke Ordening
•
Geagendeerd wordt TILS-1 (overeenkomst familie Bocken) (op verzoek van de PvdAfractie).
•
NOOT: na de vergadering van de agendacommissie is gebleken, dat het raadsvoorstel
inzake de samenwerkingsovereenkomst met de firma Meulen betreffende Laarveld nog
niet gereed is voor agendering.
Bijeenkomsten
•
Op verzoek van de raad besluit de agendacommissie een opiniërende raad over de
recessie te doen plaatsvinden op maandag 2 maart a.s. na de commissie AZ. Gelet op
de korte agenda van de commissie AZ kan de opiniërende raad om 20.00 uur beginnen.
•
Het onderwerp e-dienstverlening (duur presentatie en discussie circa 1 uur) wordt
geagendeerd voor de vergadering van de commissie AZ van 14 april.
•
Op 18 juni a.s. staat abusievelijk zowel een opiniërende raad als de behandeling van de
voorjaarsnota gepland. Besloten wordt de opiniërende raad te verplaatsen naar 1 juli.
•
Op verzoek van het college wordt de begrotingsbehandeling van 11 november
verplaatst naar 12 november.
•
In de vergadering van de commissie AZ zal aan de leden het ambtelijke voorstel worden
voorgelegd om in een extra commissievergadering in juni het rapport wijkgericht
werken van SGBO in aanwezigheid van de wijk- en dorpsraden te behandelen.
4.
Evaluatie commissie- en raadsvergaderingen laatste cyclus
De heer Heijmans geeft aan, dat er in zijn fractie even onduidelijkheid bestond over de
vraag of een hamerstuk na de commissiebehandeling alsnog een bespreekstuk kan
worden. De griffier meldt, dat de heer Egging het teleurstellend vond, dat de
portefeuillehouder bij het onderwerp verzustering Hangzhou een geheel andere reactie gaf
op de argumenten van de PvdA dan in de commissie AZ en zelfs meteen met het
ingediende amendement instemde.
5.
Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
CC: raadsleden, collegeleden, CMO-leden, griffie, M. Rosbergen (III/BB), F. Speet
(voorlichting).
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