Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 15 december 2009
Aanwezig:

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

Afwezig:

de heer Lempens (voorzitter commissie WZ)

1.
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2.
Afsprakenlijst van de vergadering van 10 november 2009
Punt 4 is in het college besproken. De afsprakenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Vaststellen voorlopige agenda´s raadscommissies
Commissieagenda Algemene Zaken
•
Toegevoegd wordt het collegeadvies waarmee de bijlagen 1 t/m 4 bij de verordening
GBA persoonsgegevens 2009 worden vastgesteld (is toegezegd).
•
Omdat het niet haalbaar is de werkgroep dualisme vóór 11 januari 2010 bijeen te laten
komen, wordt het implementatieplan tegelijkertijd met de verzending naar de
commissie AZ ook naar de werkgroep gezonden waarbij de werkgroep in de gelegenheid
wordt gesteld er richting commissie AZ op te reageren.
•
De heer Marechal en mw. Nouwen zullen een korte terugkoppeling geven van de
toelichting die zij op 16 december a.s. krijgen van dhr. Van der Hoeven over het
onderzoeksplan 2010.
Commissieagenda Welzijn
•
Agendapunt 6 wordt alleen bij de commissie AZ geagendeerd en vervalt in WZ.
•
Geagendeerd worden TILS-3 (centrum voor jeugd en gezin) (op verzoek van de fracties
PvdA en CDA), TILS-4 (alfahulp) (op verzoek van de fractie PvdA) en TILS-6 (werkplan
RAAK) (op verzoek van de fractie PvdA).
•
Onder voorbehoud van collegebesluitvorming op 22-12-2009 wordt geagendeerd het
raadsvoorstel inzake de C2-lokatie (Sutjensstraat) (wordt nagezonden).
Commissieagenda Economische Zaken
•
Agendapunt 7 wordt alleen bij de commissie AZ geagendeerd en vervalt in EZ.
•
Op verzoek van wethouder Kirkels wordt een korte presentatie over de stand van zaken
Ittervoorterweg/Trumpertweg geagendeerd (max. 20 minuten); hierbij wordt
geagendeerd TILS-2 over dit onderwerp.
•
Op verzoek van de fractie SP wordt geagendeerd mondelinge mededeling stand van
zaken reorganisatie groensector Risse.
•
Toegevoegd wordt een agendapunt mondelinge mededeling stand van zaken
ontwikkeling PDV Roermondseweg (op verzoek van de fractie Weert Lokaal).
Commissieagenda Ruimtelijke Ordening
•
Agendapunt 6 wordt alleen bij de commissie AZ geagendeerd en vervalt in RO.
•
Op verzoek van de fracties CDA en PvdA wordt geagendeerd TILS-2 (Poort van
Limburg).
•
Er is een aanvullend raadsvoorstel voor een raadsconsultatie en kredietvoorstel
grondexploitatie project uitbreiding KMS.
•
Als er een stappenplan verplaatsing eierverwerkingsbedrijf Lemmers is, wordt dit
geagendeerd. De griffier gaat dit na.

4.
Evaluatie commissie- en raadsvergaderingen laatste cyclus
Geen opmerkingen.
5.
Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
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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