Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 25 augustus 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 Huijs (plv. griffier)
de heer Van Gilse (secretaris)

Afwezig:

mevrouw Wolfs-Corten (griffier)

1.
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2.
Afsprakenlijst van de vergadering van 9 juni 2009
De afsprakenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Vaststellen voorlopige agenda´s raadscommissies
Commissieagenda Algemene Zaken
•
Agendapunt 10, Bespreken tussentijdse evaluatie stagebeleid, wordt niet doorgeleid
door het college en dus geschrapt.
Commissieagenda Welzijn
•
Bij agendapunt 12 betreft het een krediet van € 542.750,00.
•
Toegevoegd wordt de bespreking van schuldsanering MC De Bosuil. (op verzoek van het
college)
•
Geagendeerd wordt TILS-20, Beheer en exploitatie MFA Keent. (op verzoek van de
fracties VVD, PvdA en CDA)
•
Geagendeerd wordt TILS-11, Aanpak alcohol(&drugs)misbruik St. Jans Gasthuis. (op
verzoek van de fractie PvdA)
•
Achter TILS-1 zit een verkeerd document (over de stadsbrug).
Commissieagenda Economische Zaken
•
Afgesproken wordt dat er onder agendapunt 7, Revitalisering Savelsveld fase 2, een
korte presentatie gehouden wordt.
•
Geagendeerd wordt TILS-9, Financiering ondernemersfonds middels BI-heffing. (op
verzoek van de fracties PvdA en VVD)
•
TILS-1 en TILS-3 horen thuis bij de raadscommissie Welzijn en niet Economische Zaken.
•
TILS-6 hoort thuis bij de raadscommissie Algemene Zaken en niet Economische Zaken.
Commissieagenda Ruimtelijke Ordening
•
Agendapunt 6, Vaststellen milieubeleidsplan, wordt niet doorgeleid door het college en
dus geschrapt. Het college past het milieubeleidsplan aan n.a.v. de moties windturbines
en duurzaamheid in de raadsvergadering van 8 juli 2009.
•
Agendapunt 8, Bespreken beleidsregels windmolens, wordt niet doorgeleid door het
college en dus geschrapt. Dit onderwerp wordt verwerkt in het milieubeleidsplan.
•
Geagendeerd wordt Mededeling stand van zaken Lemmers Foodgroup. (op verzoek van
de fractie PvdA)
•
Normaliter zou de presentatie van de brandweerkazerne onder agendapunt 19
plaatsgevonden hebben in de Info RO van 17 september a.s.. Omdat deze vergadering
komt te vervallen stemt de agendacommissie ermee in dat de presentatie aan het begin
van de agendapunten van portefeuillehouder Kirkels plaatsvindt tijdens de
commissievergadering.

•
•

•

Een ambtenaar heeft op verzoek van portefeuillehouder Kirkels vandaag de stukken
behorend bij agendapunt 17, Truck City, naar de raadsleden gemaild, omdat daar
morgen waarschijnlijk een artikel over in de krant staat.
De fracties SP en PvdA hadden verzocht hun vragen over slachtkippenbedrijf
Kemperveldweg te agenderen voor de commissievergadering van 10 september 2009.
Daar dit niet haalbaar bleek, wordt dit onderwerp op voorstel van de portefeuillehouder
geagendeerd voor de commissievergadering van 22 oktober 2009. (De griffie informeert
de heer Beuvens en mw. Beenders)
Het college heeft voorgesteld de notitie demografische ontwikkelingen te agenderen
voor de commissies Welzijn, Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening. De
agendacommissie wil dit onderwerp graag agenderen. Op verzoek van
portefeuillehouder Kirkels gebeurt dit voor de opiniërende raad van 19 november 2009.

4.
Evaluatie commissie- en raadsvergaderingen laatste cyclus
Mw. Nouwen geeft aan dat zij er problemen mee heeft dat vergaderingen steeds verplaatst worden en refereert daarbij aan de vergadering over het stadhuis waarbij op 8 juli
jl. afgesproken was dat die zou plaatsvinden op 2 september, maar die nu verschoven is
naar 17 september en 12 oktober 2009.
5.
•

•

•

Rondvraag
N.a.v. de vraag van de heer Heijmans hoe het BFO van 3 september a.s. wordt
voorbereid, meldt de heer Van Gilse dat vandaag in de B&W-vergadering de
antwoorden op de vragen gesteld in de vergadering 1 juli jl. besproken zijn,
alsmede een overzicht van bezuinigingen. Hij zegt toe dat beide documenten
vrijdag 28 augustus a.s. naar de raadsleden verzonden worden.
N.a.v. het verzoek van de burgemeester om de commissievergadering Algemene
Zaken van 19 oktober te verplaatsen i.v.m. zijn terugkeer uit China wordt afgesproken dat de vergadering gewoon doorgang vindt en dat hij, zoals te doen
gebruikelijk is, vervangen wordt door zijn plaatsvervanger. Mochten er specifieke
vragen gesteld worden dan kunnen deze schriftelijk beantwoord worden.
Daar de heer Lempens verhinderd is voor de volgende vergadering van de
Agendacommissie op 6 oktober a.s. zal de griffie de plv. voorzitter uitnodigen.

De voorzitter sluit de vergadering om 17.30 uur.

CC: raadsleden, collegeleden, CMO-leden, griffie, M. Rosbergen (III/BB), F. Speet
(voorlichting)
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