Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 12 mei 2009
Aanwezig:

de heer Litjens (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)

Afwezig:

---

1.
Aanwijzen voorzitter agendacommissie
De heer Litjens wordt aangewezen als voorzitter van de agendacommissie.
2.
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
3.
Afsprakenlijst van de vergadering van 31 maart 2009
Geen opmerkingen. De afsprakenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
4.
Vaststellen voorlopige agenda´s raadscommissies
Commissieagenda Algemene Zaken
•
Agendapunt 11 (handboek programmatisch handhaven) wordt van de agenda gehaald,
omdat het nog niet in het college is behandeld.
•
Toegevoegd wordt TILS-4 (evaluatie stagebeleid) (op verzoek van de fracties PvdA, CDA
en Weert Lokaal).
•
De agendacommissie agendeert de onderzoeksopzet onderzoek werking
coalitieprogramma en het jaarverslag 2008, beiden van de rekenkamer.
•
Toegevoegd wordt de nieuwe aanpak drugsproblematiek in de grensstreek (plan van
aanpak wordt deze week door burgemeester Leers van Maastricht verspreid).
•
N.B. na de agendacommissie is op verzoek van de PvdA-fractie toegevoegd het
onderwerp maatregelen laatste schooldag.
Commissieagenda Welzijn
•
De secretaris meldt, dat op 19 mei in het college het meerjarenoverzicht financiën
onderwijs wordt behandeld. Dit is een TILS-stuk voor de volgende cyclus.
•
Geagendeerd worden TILS-2 (begeleiding mensen met psychosociale problemen) (op
verzoek van de fractie Weert lokaal) en TILS-1 (samen zorgen huis) (op verzoek van
het college).
Commissieagenda Economische Zaken
•
Geagendeerd worden TILS-2 (glasvezelnetwerk) (op verzoek van de fractie CDA) en
TILS-1 (score card Risse) (op verzoek van de fractie Weert Lokaal onder voorbehoud
resultaten informatiebijeenkomst bij De Risse op 13 mei a.s.).
Commissieagenda Ruimtelijke Ordening
•
Geagendeerd worden TILS-2 (woningbouwprogramma Tungelroy) (op verzoek van de
fracties CDA en PvdA) en TILS-1 (inhuren extra capaciteit RO) (op verzoek van de
PvdA-fractie).

•
•

De stand van zaken Lemmers wordt op verzoek van de PvdA-fractie geagendeerd als er
nieuws is te melden. De griffier gaat dit na.
Wethouder Kirkels heeft in de raadsvergadering m.b.t. het voorbereidingskrediet
Roermondseweg toegezegd om vóór de volgende commissievergadering een
rapportage aan de commissie te verstrekken met gedetailleerde cijfermatige
uitleg. De secretaris gaat na of dit gehaald wordt.

5.
Evaluatie commissie- en raadsvergaderingen laatste cyclus
Commissie EZ
De vergaderingen van de commissie duren erg lang. Er zijn soms veel mensen die van het
spreekrecht gebruik maken en de presentaties nemen veel tijd in beslag. Doordat
vanwege de presentaties de portefeuille van wethouder Kirkels steeds vooraan
geagendeerd wordt zit een aantal mensen lang te wachten op behandeling van hun
agendapunt. Afgesproken wordt strak de hand te houden aan de afspraak om maximaal 1
presentatie per vergadering te doen plaatsvinden. Ook hoeven presentaties niet per
definitie vooraan te worden geagendeerd, maar kunnen de portefeuilles van de
wethouders afwisselend voor- en achteraan worden geagendeerd. Bij deze afweging zal
wel de reisafstand van eventuele externen worden betrokken.
Er worden in de commissie EZ ook erg veel detailvragen door commissieleden gesteld. De
voorzitter kan hen er op wijzen dat deze vragen niet in een raadscommissie thuishoren,
maar aan de ambtelijke organisatie dienen te worden gesteld.
Raad
Weert Lokaal vond het storend, dat er een gedetailleerde discussie over de verkoop van
de aandelen Essent plaatsvond, die in de Tweede Kamer respectievelijk Provinciale Staten
gevoerd had moeten worden of in de commissie AZ.
Ook betreurt Weert Lokaal het, dat er geen goede argumentatie door de raad is gegeven
voor het afvoeren van het agendapunt over het accommodatiebeleid. Het zou beter zijn
geweest als het college had meegekregen wat er in het stuk aangepast moet worden. Een
aantal fracties kreeg wel de ruimte om een argumentatie te geven, maar Weert Lokaal
niet. De secretaris meldt, dat het voorstel op 19 mei a.s. opnieuw in het college wordt
behandeld.
6.
Rondvraag
De heer Litjens vraagt of er voldoende ruimte beschikbaar is voor allen die voor het debat
over de IJzeren Rijn worden uitgenodigd. De griffier zal dit aan de organisatie vragen.
De vergadering van de opiniërende raad op 20 mei gaat vanwege het ontbreken van
agendapunten niet door.
CC: raadsleden, collegeleden, CMO-leden, griffie, M. Rosbergen (III/BB), F. Speet
(voorlichting).
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