Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 6 oktober 2009
Aanwezig:

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

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, evenals de plaatsvervangend commissievoorzitter welzijn, mw. Stokbroeks.
2.
Afsprakenlijst van de vergadering van 25 augustus 2009
De afsprakenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Vaststellen voorlopige agenda´s raadscommissies
Commissieagenda Algemene Zaken
•
Het regionaal informatie- en expertisecentrum (RIEC) zal een presentatie geven over
zijn werkwijze. Deze wordt geagendeerd als punt 6.
•
De PvdA vraagt om in een besloten vergadering van de commissie AZ of het presidium
te bespreken of het regionaal informatie- en expertisecentrum (RIEC) de (vermogens-)
criminaliteitssituatie in Weert in beeld heeft en wat deze instantie daarmee doet.
•
Afsprakenset wijkgericht werken: als de wijk- en dorpsraden niet vóór 19 oktober a.s.
op de bijgestelde stukken hebben kunnen reageren, wordt behandeling van het voorstel
uitgesteld naar de decembercyclus.
•
Geagendeerd wordt TILS-3 (evaluatie actieplan “Weert polarisatie en
radicalisering”) (op verzoek PvdA-fractie).
Commissieagenda Welzijn
•
Voorstel erfgoedhuis is nog niet gereed en wordt voor een latere cyclus geagendeerd.
•
Toegevoegd wordt een voorstel inzake een krediet om de Martinusschool aan de
Emmasingel in te richten voor Montessori. Dit voorstel komt op 13 oktober a.s. in het
college en wordt nagezonden.
•
Op verzoek van de fracties PvdA en CDA wordt TILS-7 (stand van zaken projecten
onderwijshuisvesting) geagendeerd.
•
TILS-5 (vaststellen archeologische waarden- en beleidsadvieskaart) is op de website
niet te openen. De griffier zal hiernaar kijken.
Commissieagenda Economische Zaken
•
De afvalstoffenverordening 2010 wordt in de decembercyclus behandeld, tenzij er
dringende redenen zijn voor behandeling in november. De secretaris gaat dit na.
•
Toegevoegd wordt TILS-4 (plan jeugdwerkloosheid) (op verzoek van de PvdA-fractie).
Het stuk wordt meegezonden.
Commissieagenda Ruimtelijke Ordening
•
Op verzoek van het college worden de volgende raadsvoorstellen toegevoegd:
vaststellen van de verordening duurzaamheidslening gemeente Weert, vaststellen
milieubeleidsplan 2010-2013 (wordt meegezonden), aankopen van een woning aan de
Wilhelminastraat 63 t.b.v. de gebiedsontwikkeling Wilhelminastraat-Driesveldlaan.
•
Wethouder Kirkels wenst de commissie te informeren over de gewijzigde
realisatieovereenkomst Kerkplein Stramproy (presentatie).

•
•

Het voorstel over verwerving van eigendom van TH. Janssen is al op 8 juli jl. in de raad
behandeld en kan van de commissieagenda af.
De griffier controleert de juistheid van het bedrag op de agenda voor de
invoeringskosten van de omgevingsvergunning.

4.
Evaluatie commissie- en raadsvergaderingen laatste cyclus
De vergadering van de commissie Welzijn duurde erg lang.
5.
Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
De voorzitter sluit de vergadering om 17.25 uur.
CC: raadsleden, collegeleden, CMO-leden, griffie, M. Rosbergen (III/BB), F. Speet
(voorlichting)
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