Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 26 januari 2010
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 15 december 2009
Op verzoek van mw. Nouwen zal de griffier nagaan in welk verslag is vastgelegd dat de
aanduiding van de onderwerpen op de TILS-lijst duidelijker dient te zijn.
Noot: dit is niet in een verslag vastgelegd, maar onmiddellijk geïmplementeerd.

De afsprakenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Vaststellen voorlopige agenda´s raadscommissies
Commissieagenda Algemene Zaken
•
er volgt nog een brief van wethouder Heuvelmans over schatkistbankieren en
treasurystatuut (wordt nagezonden).
Commissieagenda Welzijn
•
op verzoek van het college wordt geagendeerd de projektopdracht verplaatsing
sportvelden DESM (collegebesluit 26-1-2010).
Commissieagenda Economische Zaken
•
het raadsvoorstel GOML wordt nagezonden.
•
op verzoek van wethouder en ambtelijke organisatie wordt bij het agendapunt over de
rotonde Eindhovenseweg/Ringbaan Noord een presentatie van maximaal 5 minuten
gehouden en bij het agendapunt over de aansluiting Rietstraat-Eindhovenseweg een
presentatie van maximaal 10 minuten. Incl. het stellen van vragen is de totale tijdsduur
van de presentaties dan 30 minuten.
•
de fractie SP heeft verzocht de ingekomen brief van bewoners van de Kazernelaan over
de verkeerssituatie en de bomen aldaar te agenderen. De agendacommissie vindt het
niet zinvol deze te agenderen als er nog geen antwoord van het college is dat bij de
beraadslagingen kan worden betrokken. De secretaris zal nagaan of het antwoord er
vóór 10 februari is, anders wordt de brief voor een volgende vergadering geagendeerd.
Commissieagenda Ruimtelijke Ordening
•
geagendeerd wordt de stand van zaken Lemmers.
•
TILS-2 bij de commissie RO behoort tot het taakveld van de commissie EZ, dit wordt
gecorrigeerd.
4.
Evaluatie commissie- en raadsvergaderingen laatste cyclus
De vergadering van de commissie EZ duurde erg lang.
De griffier werkt momenteel aan een notitie over de vergaderstructuur en alles wat
daarmee samenhangt, zodat de nieuwe raad daar spoedig een besluit over kan nemen.
Mw. Nouwen wijst er op dat, indien wordt besloten tot een wijziging in de
vergaderstructuur, deze ook snel moet worden ingevoerd en niet weer moet worden
uitgesteld, omdat er al een vergaderschema voor 2010 is. Dhr. Litjens geeft aan er moeite

mee te hebben als lopende het jaar 2010 wijzigingen worden doorgevoerd, omdat er op
basis van het vergaderschema ook andere vergaderingen zijn ingepland en mensen hun
agenda daarop hebben afgestemd.
5.
Rondvraag
De griffier meldt dat de raadsvergadering die gepland staat op 28 april 2010 samenvalt
met het uitreiken van Koninklijke Onderscheidingen. Het voorstel van burgemeester en
griffier is om de vergadering te verplaatsen naar dinsdag 27 april 2010. Tijdens deze
vergadering wordt afscheid genomen van het zittende college en worden de nieuwe
wethouders benoemd. De vorige keer bleek deze vergadering erg lang te duren, hetgeen
vooral voor de aanwezige familieleden vervelend is. Daarom wordt voorgesteld om de
vergadering bij wijze van uitzondering eerder te laten beginnen, nl. om 18.00 uur, waarbij
er om 17.30 uur broodjes voor raad en college zijn. De agendacommissie stemt hiermee
in.
De voorzitter sluit de vergadering om 17.35 uur.
CC: raadsleden, collegeleden, CMO-leden, griffie, M. Rosbergen (III/BB), F. Speet
(voorlichting)
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