Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 6 juli 2010
Aanwezig:

de heer B. Lempens (vz. agendacommissie en vz. commissie MZ)
de heer P. Sijben (vz. commissie BZ en vz. informatiebijeenkomst RZ)
de heer L. Kusters (vz. commissie RZ)
de heer A. Egging (vz. informatiebijeenkomst BZ/MZ)
de heer H. Beuvens (plv. vz. informatiebijeenkomst RZ)
mevrouw M. Zaaboul (plv. vz. commissie MZ)
de heer V. Van Brussel (plv. vz. commissie RZ)
mevrouw M. Wolfs-Corten (griffier)

Afwezig:

de heer J. Van Gilse (secretaris)

1.
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De secretaris is verhinderd.
2.
Afsprakenlijst van de vergadering van 1 juni 2010
De afsprakenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Vaststellen voorlopige agenda´s informatiebijeenkomsten
Informatiebijeenkomst BZ/MZ d.d.19 juli 2010
•
De agendacommissie is van mening dat een presentatie over verkeer en parkeren
tijdens de bouw van het stadhuis niet nodig is, tenzij er t.o.v. 30 juni jl. nieuwe
ontwikkelingen zijn te melden. Afgesproken was dat de omwonenden een nieuwe brief
zouden krijgen, welke brief in concept op 19 juli aan de raad zou worden voorgelegd en
dan vóór 21 juli (datum informatiebijeenkomst omwonenden) bij de omwonenden wordt
bezorgd.
•
De Rekenkamer bespreekt op 7 juli a.s. of de presentatie van haar onderzoeksrapport
kan doorgaan op 19 juli. Vanwege de samenhang met de andere onderwerpen zou dat
wel wenselijk zijn.
•
Op verzoek van de PvdA-fractie wordt TILS-3 (bezuinigingen professionele instellingen)
geagendeerd.
•
Het CDA verzoekt wethouder Litjens schriftelijk de reden voor het niet kunnen
bespreken van de problematiek voetbalvelden MMC en Laar aan de raad te melden.
•
Het onderwerp geactualiseerd inkoop- en aanbestedingsbeleid komt niet op 19 juli,
maar op 4 oktober a.s. in de informatiebijeenkomst aan de orde.
Informatiebijeenkomst RZ d.d. 20 juli 2010
•
Op verzoek van de fracties PvdA en CDA wordt TILS-16 (sauna/wellnesscentrum
Hazeheuvel) geagendeerd.
•
De fractie PvdA agendeert het collegebesluit van 22 juni jl. nummer 7
(torenasfaltcentrale).
•
Op verzoek van de fracties CDA en PvdA wordt de tijdelijke ontheffing van het
bestemmingsplan (kwestie Lemmers) geagendeerd.
•
Er wordt een presentatie over de archeologienota (raadsvoorstel komt in
septembercyclus) geagendeerd. Omdat de agenda voor de bijeenkomst van 19 juli al vol
is, wordt de nota geagendeerd voor de informatiebijeenkomst RZ.
•
De agendacommissie is van mening dat bestemmingsplannen van zeer geringe omvang
(soms 1 woning) niet gepresenteerd hoeven te worden. Tenzij er een specifieke reden is
voor het toelichten van deze kleine plannen wordt verzocht om de grens op te rekken.
•
Op verzoek van de VVD-fractie wordt het thema woningsplitsing, zorgwoningen,
aanleunwoningen (beleid, varianten, voorschriften) geagendeerd, indien mogelijk voor
de bijeenkomst van 20 juli, anders een volgende keer.

4.
Evaluatie laatste cyclus
Naar aanleiding van de eerste twee informatiebijeenkomsten worden de volgende
afspraken gemaakt:
aanmelden voor het raadsspreekuur kan tot en met 1 werkdag vóór de
betreffende informatiebijeenkomst;
het raadsspreekuur duurt maximaal 1 uur;
burgers en instellingen kunnen alle onderwerpen aanmelden die zij met de raad
willen bespreken, er wordt geen selectie toegepast;
er wordt een limiet gesteld van 20 minuten per aanmelding (10 minuten voor
toelichting en 10 minuten voor discussie met raad);
bij aanmelding legt de griffie duidelijk uit wat de bedoeling is en geeft tips voor
het goed overbrengen van een onderwerp (geen eindeloos betoog, maar vooraf
nadenken over doelstelling en vragen, het is een raadsspreekuur en geen
collegespreekuur);
bij meer dan 3 aanmeldingen wordt de tijdsduur beperkt;
externe inleiders worden vanaf 20.30 uur ingepland en daaraan wordt ook
vastgehouden;
op de agenda wordt de tijdsduur per onderwerp aangegeven;
de agendacommissie is van mening dat alle portefeuillehouders tijdens de
informatiebijeenkomst aanwezig dienen te zijn, niet alleen voor de rondvraag, maar ook
om kennis te nemen van de informatie die de raad die avond ontvangt. Met de
rondvraag wordt praktisch omgegaan, deze wordt zo vroeg mogelijk op de avond
gepland. Indien het college het hier niet mee eens is, wordt dit onderwerp in het
presidium besproken.
als er geen aanmeldingen zijn voor het raadsspreekuur begint de bijeenkomst toch
om 19.30 uur. Het eerste uur wordt dan besteed aan de rondvraag van de
portefeuillehouders of andere agendapunten waarbij geen externen zijn betrokken.
het raadsspreekuur vindt in het eerste uur plaats. Indien vanuit raad of college
hetzelfde onderwerp voor de bestuurlijke ronde wordt geagendeerd, wordt dit niet
gecombineerd behandeld, maar na elkaar. Dit voorkomt dat wethouders bij de
discussie van de raad met de burgers worden betrokken.
het overzicht van de aan de raad gerichte brieven wordt, zoals nu reeds
gebruikelijk is, geagendeerd voor de raadscommissies.
5.

•

•
•

Rondvraag
De griffier meldt dat tijdens de vergadering van de commissie RZ ten onrechte
spreekrecht is uitgeoefend door de heer Houben. Ook wanneer er in een latere
fase nog bezwaar en beroep openstaat is de zaak uitgezonderd van spreekrecht.
De griffier zal hier voortaan beter op letten.
De agendacommissie gaat akkoord met een werkbezoek aan de bouwlokatie van
de nieuwe brandweerkazerne op 4 oktober vóór de informatiebijeenkomst.
Eveneens wordt ingestemd met een werkbezoek aan het bibliocenter op 7
september 2010 vóór de vergadering van de raadscommissie MZ.

De voorzitter sluit de vergadering om 18.45 uur.
CC: raadsleden, collegeleden, CMO-leden, griffie, M. Rosbergen (III/BB), F. Speet
(voorlichting)
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