Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 10 november 2009
Aanwezig:

de heer Litjens (voorzitter agendacommissie en voorzitter commissie AZ)
de heer Lempens (voorzitter commissie WZ)
mevrouw Nouwen-Jacobs (voorzitter commissie EZ)
de heer Heijmans (voorzitter commissie RO)
de heer Van Gilse (secretaris)
mevrouw Wolfs-Corten (griffier)

1.
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2.
Afsprakenlijst van de vergadering van 6 oktober 2009
Geen opmerkingen. De afsprakenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Vaststellen voorlopige agenda´s raadscommissies
Commissieagenda Algemene Zaken
•
Op verzoek van de fractie SP wordt hun rapport over de leefbaarheid in Fatima
geagendeerd. Het college kan er dan nog niet op reageren.
•
Het raadsvoorstel over een krediet voor het voorbereidingstraject van het stadhuis
wordt geagendeerd voor de opiniërende raad van 19 november a.s. Hierin worden ook
andere aspecten van het stadhuisproject behandeld. TILS-4 (programma van eisen,
voorlopig ontwerp en vlekkenplan) wordt hierbij betrokken (op verzoek van de fractie
PvdA).
Commissieagenda Welzijn
•
TILS-4 (huurovereenkomst jongerencentrum Oase) wordt geagendeerd (op verzoek van
de PvdA-fractie).
Commissieagenda Economische Zaken
•
Op 17 november a.s. komt nog een raadsvoorstel over GOML in het college. Dit wordt
alvast geagendeerd en z.s.m. nagezonden.
•
Op verzoek van het college wordt de monitor grenzeloos winkelen geagendeerd.
•
TILS-4 (aanvullende bijstand) en TILS-5 (beleidsregels participatieplaatsen) worden op
de agenda gezet (op verzoek van de fractie PvdA).
Commissieagenda Ruimtelijke Ordening
•
Geagendeerd worden: TILS-4 (eindverslag inspraak ontwerp-bestemmingsplan
Tungelroy) (op verzoek van de CDA-fractie), TILS-2 (verkenning regionale woonvisie)
(op verzoek van de PvdA-fractie) en TILS-3 (verkoopvoorwaarden kavels) (op verzoek
van de fractie PvdA).
4.
Evaluatie commissie- en raadsvergaderingen laatste cyclus
De heer Heijmans is van mening, dat als wethouders vragen in vergaderingen van
raadscommissies niet zelf kunnen beantwoorden, ambtenaren deze ook rechtstreeks
moeten kunnen beantwoorden en niet via de wethouder. De secretaris bespreekt dit in het
college.
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)

