Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 9 juni 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 Knaapen (loco-secretaris)

Afwezig:

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 12 mei 2009
De opkomst bij en inhoud van het debat over de IJzeren Rijn vielen enigszins tegen.
De afsprakenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Vaststellen voorlopige agenda´s raadscommissies
Commissieagenda Algemene Zaken
•
Toegevoegd wordt een raadsvoorstel om in te stemmen met de zienswijzen op de
begrotingen van de veiligheidsregio Limburg-Noord.
•
Geagendeerd wordt de bestuurlijke samenvatting van het Handboek Programmatisch
Handhaven Stadstoezicht.
•
Het raadsvoorstel over de verzustering met Hangzhou komt op 16 juni a.s. in het
college en wordt nagezonden.
•
De griffier zal nagaan of “Weer(t) veiliger!; veiligheidsanalyse & evaluatie 2008”
geagendeerd kan worden of dat dit besproken wordt bij het actieplan voor volgend jaar.
Commissieagenda Welzijn
•
Het raadsvoorstel bij agendapunt 9 inzake doden- en bevrijdingsherdenkingen komt op
16 juni a.s. in het college en wordt dan nagezonden.
•
De loco-secretaris zal nagaan of in de commissievergadering nadere informatie kan
worden gegeven over de onderwijsbeleid. P.S. Inmiddels is bekend dat in het najaar een bijeenkomst
wordt georganiseerd over onderwijsbeleid breed: huisvestingsplannen en –projecten, maar ook
onderwijsinhoudelijke thema's als voortijdig schoolverlaten, leerplicht, etc.

Commissieagenda Economische Zaken
•
Toegevoegd wordt een raadsvoorstel om kennis te nemen van de grootschalige
vervanging (vernieuwing) van de riolering met een totale herinrichting van de openbare
ruimte.
Commissieagenda Ruimtelijke Ordening
•
Geagendeerd wordt TILS-3 (projectopdracht Beekstraat Kwartier) (op verzoek van de
fractie CDA).
4.

Evaluatie commissie- en raadsvergaderingen laatste cyclus

De vergadering van de commissie AZ duurde lang, maar was bijzonder interessant. Er
wordt gesproken over de vergaderingen die op 15, 17 en 18 juni a.s. worden
georganiseerd.
5.
Rondvraag
Mw. Nouwen deelt mede, dat het naluisteren van de geluidsbestanden van vergaderingen
niet praktisch is, omdat je niet verder kunt schuiven en dus altijd het hele fragment moet
beluisteren. De griffier zal nagaan of hier een oplossing voor gevonden kan worden.
CC: raadsleden, collegeleden, CMO-leden, griffie, M. Rosbergen (III/BB), F. Speet
(voorlichting).
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