Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 1 juni 2010
Aanwezig:

de heer Van Brussel (plv. voorzitter commissie RZ)
de heer Egging (voorzitter informatiebijeenkomst BZ/MZ)
de heer Kusters (voorzitter commissie RZ)
de heer Lempens (voorzitter agendacommissie en commissie MZ)
de heer Sijben (voorzitter commissie BZ, informatiebijeenkomst RZ en plv.
voorzitter agendacommissie)
mevrouw Zaâboul (plv. voorzitter commissie MZ)
de heer Knaapen (plv. secretaris)
mevrouw Huijs (plv. griffier)

Afwezig:

mevrouw Wolfs-Corten (griffier)
de heer Van Gilse (secretaris)

1.
Opening en mededelingen
Mevrouw Huijs bericht dat de griffier en secretaris met vakantie zijn en dat de heer Knaapen en
zij derhalve de vergadering bijwonen. De fractie SP wordt gemist. De agendacommissie bestaat
nu uit commissievoorzitters en hun plaatsvervangers en de SP heeft geen voorzitter geleverd.
2.
Aanwijzen voorzitter en plaatsvervangend voorzitter
De heer Lempens wordt unaniem aangewezen als voorzitter en de heer Sijben als
plaatsvervangend voorzitter.
3.
Afsprakenlijst van de vergadering van 26 januari 2010
Aangezien geen van de aanwezigen de vergadering heeft bijgewoond wordt de afsprakenlijst
voor kennisgeving aangenomen.
4.
Vaststellen voorlopige agenda´s informatiebijeenkomsten
In zijn algemeenheid wordt opgemerkt dat het nieuwe item ‘raadsspreekuur’ meer onder de
aandacht van het publiek gebracht moet worden. Dit moet in korte, maar krachtige en
wervende teksten. Wellicht zou Voorlichting hier ook aandacht aan kunnen besteden als zij op
Weert TV de raadsagenda toelichten. “De raad wil graag uw mening horen. Liefst zo vroeg
mogelijk.” Bovendien vindt de commissie dat men zich tot maximaal 1 week tevoren moet
kunnen aanmelden. Afgesproken was twee weken tevoren.
De heer Kusters zal de heer Adriaens benaderen met het verzoek van de agendacommissie of
hij als nestor beide informatiebijeenkomsten wil openen, waarna de voorzitter aangewezen
wordt, die de vergadering verder leidt. Dat heeft het praktische gevolg dat de agendapunten 2
en 3 voor beide informatiebijeenkomsten worden omgewisseld.
Omdat de informatiebijeenkomsten nieuw zijn, is het verzoek van de beoogde voorzitters om
goed geïnformeerd te worden door de griffier over de status van bepaalde zaken, opdat beide
bijeenkomsten gelijk geleid worden.
Afgesproken wordt dat er geen instellingen of burgers uitgenodigd worden door de gemeente
voor het bijwonen van informatiebijeenkomsten. Dit werd voorheen, toen de onderwerpen in de
commissievergaderingen behandeld werden, ook niet gedaan. Het idee is dat dit te omvangrijk
wordt, omdat dan bijv. voor behandeling van bestemmingsplannen alle belanghebbenden
aangeschreven zouden moeten worden, want het is zaak dat hier één lijn in getrokken wordt.
Het staat fracties uiteraard vrij om mensen in kennis te stellen van agendering van bepaalde
onderwerpen. Burgers zouden dan het raadsspreekuur van de volgende informatiebijeenkomst
kunnen aangrijpen om zelf het woord over een bepaald onderwerp te voeren.
Omdat er nogal wat vragen rijzen voor de start van de nieuwe opzet, wordt afgesproken de
informatiebijeenkomsten te evalueren tijdens de eerstvolgende agendacommissievergadering.
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BZ/MZ 14 juni 2010
•
Agendapunt 5, Veldproblematiek voetbalverenigingen SV Laar en MMC, vervalt omdat er
eerst nader overleg met de voetbalclubs moet plaatsvinden. Dit onderwerp komt later
terug.
•
De volgende TILS-stukken worden aan de agenda toegevoegd:
- nr. 34, Antwoordbrief op brief fractie PvdA Weert inzake vragen met betrekking tot het
aanbestedingsbeleid in Weert, op verzoek van de PvdA.
RZ 15 juni 2010
•
Er wordt van gedachten gewisseld of de ondernemers van het samenwerkingsverband
De IJzeren Man uitgenodigd zouden moeten worden voor agendapunt 4, maar ook hier
geldt bovengenoemde procedure.
•
Op verzoek van de SP wordt de antwoordbrief van het college van B&W aan Wijkraad
Rond de Kazerne inzake ontwikkelingen Kazernelaan en omgeving, geagendeerd onder
‘Brieven burgers’ in de commissie RZ, omdat het verkeer betreft. En niet de commissie
BZ/MZ zoals gesuggereerd door griffier en fractie SP. Afgesproken wordt dat de plv.
griffier de SP mailt dat de wijkraad niet door de gemeente uitgenodigd wordt. Zie
hierboven over uitnodigen burgers. Desgewenst kan de SP contact opnemen met de
voorzitter voor een nadere toelichting.
•
De volgende TILS-stukken worden aan de agenda toegevoegd:
- nr. 12, inzake het vestigen van een hotel en wellnesscentrum aan de Voorhoeveweg 2,
locatie café-zaal Dennenoord, op verzoek van de PvdA;
- nr. 7., inzake aanleg tijdelijke ontsluiting voor bouwverkeer van Laarveld aan de
Ringbaan Noord, op verzoek van de PvdA;
• Op verzoek van de fracties PvdA en SP wordt Lemmers Foodgroup geagendeerd onder
‘onderwerpen vanuit raad(sfracties) om oriënterend te bespreken. Ook hier geldt dat
geen uitnodigingen worden verstuurd.
5.
Evaluatie laatste cyclus
Er worden geen opmerkingen gemaakt.
6.
Rondvraag
- De heer Sijben meldt dat in de commissie BZ weer geklaagd werd over slecht bijgewerkte
voortgangslijsten. Hij acht het tijd dat er een instructie uitgaat naar directeuren dat de lijst
serieus genomen moet worden. De heer Knaapen zegt toe hierover in overleg te gaan met de
griffie.
- De heer Sijben merkt op dat op 14 april jl. een nieuwe manier van vergaderen is
afgesproken. Het gevoelen was dat het in gewone commissievergaderingen mogelijk moet
zijn om ‘rondvraagachtige dingen’ te zeggen. Geconcludeerd wordt dat het uitsluiten van een
rondvraag tijdens de commissievergaderingen te ver gaat. De vraag is echter wat
spoedeisend en belangrijk is. Bezien moet worden of ‘spoedeisendheid’ in het Reglement van
Orde nader omschreven moet worden. Het wordt betreurd dat hier meteen misbruik van
gemaakt is in de eerste vergadering. Hierover moet in ieder geval afstemming plaatsvinden
tussen de griffier en de voorzitters, opdat overal dezelfde lijn gehanteerd wordt.
- De heer Van Brussel vraagt aandacht voor het verplaatsen van het onderwerp De
Lichtenberg dat altijd in de commissie Welzijn behandeld is en nu verplaatst werd naar de
commissie RZ. Geconcludeerd wordt dat bij de behandeling in RZ ook aandacht besteed is
aan de maatschappelijke aspecten. De agendacommissie hoort uit te maken waar
behandeling plaatsvindt en de voorzitter roept op hierop alert te zijn, ook bij de digitale
ronde. Zo is Lemmers Foodgroup ook een onderwerp dat meer commissies regardeert. De
voorzitter doet de suggestie dergelijke onderwerpen als eerste te agenderen, zodat leden van
andere commissies uitgenodigd kunnen worden bij dat agendapunt aanwezig te zijn.
- Op voorstel van de heer Knaapen wordt agendapunt 22 van de raadsagenda, inzake inhuur
externen, doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering. Beantwoording van de brief
heeft nog niet plaatsgevonden.
De voorzitter sluit de vergadering om 17.55 uur.
CC: raadsleden, collegeleden, CMO-leden, griffie, M. Rosbergen (III/BB), F. Speet
(voorlichting)
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