Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 21 september 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 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)
de heer J. Van Gilse (secretaris)

Afwezig:

de heer A. Egging (vz. informatiebijeenkomst BZ/MZ)

1.
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heer Egging is
verhinderd.
2.
Vaststellen voorlopige agenda´s informatiebijeenkomsten
Algemeen
•
Presentaties mogen voortaan maximaal 20 minuten duren, waarna er 10 minuten
worden ingeruimd voor het stellen van vragen. Indien mogelijk vooraf schriftelijke
informatie naar de raad zenden.
•
Presentaties moeten worden ingericht op het doel: voorbereiding van de raad op
beslispunten.
•
Na het raadsspreekuur wordt standaard een half uur gereserveerd vooor de rondvraag
aan de portefeuillehouders.
•
Op de agenda’s worden geen tijdstippen meer genoemd.
•
De stukken voor de bijeenkomsten van de agendacommissie worden voortaan op papier
naar alle raadsleden gezonden.
Informatiebijeenkomst BZ/MZ d.d.4 oktober 2010
•
Zie de algemene punten. Alle presentaties moeten korter.
•
De presentatie over het geactualiseerde aanbestedingsbeleid gaat niet door. In plaats
daarvan wordt de raad geïnformeerd over de resultaten van de aanbesteding stadhuis.
•
Bij het onderwerp over de voetbalvelden wordt het betreffende collegebesluit
meegezonden.
•
Als onderwerp vanuit de fracties wordt op verzoek van de PvdA-fractie geagendeerd:
combinatiefunctionarissen: waarom worden deze ingezet, hoe werkt het en wat zijn de
effecten?
Informatiebijeenkomst RZ d.d. 5 oktober 2010
•
Zie de algemene punten. Alle presentaties moeten korter.
•
Toegevoegd worden: TILS-55 (bouwadviseur Poort van Limburg) (op verzoek van de
PvdA), TILS-58 (bouwkavels Laarveld) (op verzoek PvdA), stand van zaken Lemmers
(op verzoek PvdA) en stand van zaken Lidl (op verzoek van PvdA en D66). Bij het
onderwerp Lemmers zal bekeken worden of er iemand van sector 2 aanwezig kan zijn
voor vragen over de omleidingsroute.
•
De regionale woonvisie dient naar alle raadsleden te worden gestuurd.
Overige afspraken
•
De brief van het Cliëntenplatform Minima over het coalitieprogramma is respectievelijk
wordt door de fracties met CPM besproken en wordt niet geagendeerd voor een
informatiebijeenkomst.
•
Er zullen twee thema-avonden worden georganiseerd over de volgende onderwerpen:

•
•

3.
•
•

•
•
•

→ interactieve bijeenkomst met professionele instellingen over o.m. het op afstand
zetten van de besturen;
→ interactieve bijeenkomst met de schoolbesturen over krimp, leegstand en gevolgen
voor de onderwijshuisvesting.
Deze onderwerpen zijn te omvangrijk voor een reguliere informatiebijeenkomst. Er
zullen data worden gezocht en er wordt gewerkt met aanmeldingen.
Zoals eerder besproken in de informatiebijeenkomst worden er vóór de besluitvorming
twee raadsbijeenkomsten georganiseerd over de reorganisatie en de beleidsinhoudelijke
bezuinigingen.
Het voorstel van mw. Beenders om een avond te organiseren waarin (nieuwe)
raadsleden uitleg krijgen over het dossier Lemmers wordt door de agendacommissie
niet overgenomen. Men kan een afspraak maken met de behandelend ambtenaar en
raadsleden die al langer meedraaien kunnen hun jongere collega’s bijpraten.
Evaluatie laatste cyclus
Afgesproken wordt voorstellen die de APV betreffen voortaan niet meer standaard
in de commissie BZ te behandelen, maar in de commissie tot wiens taakveld het
onderwerp behoort.
Als een onderwerp de taakvelden van twee raadscommissie aangaat wordt het
geagendeerd voor de commissie waar het zwaartepunt zit, maar wordt het
vooraan geagendeerd en worden de leden van de andere raadscommissie
uitdrukkelijk uitgenodigd.
De informatiebijeenkomst Ruimtelijke Zaken duurde erg lang. De voorzitter zal het
verloop van de avond strenger bewaken.
Tijdens informatiebijeenkomsten kunnen geen fractiestandpunten en zeker geen
besluiten worden verwacht. De avonden dienen voor informatie-uitwisseling. Men
kan meningen of een richting aangeven als men dat wil/kan.
Als de agenda’s zo vol blijven, kan een 4-wekencyclus overwogen worden of het
instellen van één informatie-avond per raadscommissie.

4.
Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
De voorzitter sluit de vergadering om 18.25 uur.
CC: raadsleden, collegeleden, CMO-leden, griffie, M. Rosbergen (III/BB), F. Speet
(voorlichting)
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