Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 2 november 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)
de heer V. Van Brussel (plv. vz. commissie RZ)
mevrouw M. Wolfs-Corten (griffier)
de heer J. Van Gilse (secretaris)
mevrouw I. Beenders-Van Dooren (PvdA)

Afwezig:

mevrouw M. Zaaboul (plv. vz. commissie MZ)

1.
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Mevrouw Zaaboul is
afgemeld.
2.
Vaststellen verslagen bijeenkomsten 6 juli 2010 en 21 september 2010
Geen opmerkingen. De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.
3.
Vaststellen voorlopige agenda´s informatiebijeenkomsten
Algemeen
•
Bij alle agendapunten moet duidelijk worden aangegeven wat het doel van de
behandeling is. Als het college de mening/richting van de raad wil peilen dient er bij het
verzenden van de agenda schriftelijke informatie te worden meegezonden, zodat de
fracties zich kunnen voorbereiden. Als er geen stukken zijn wordt het onderwerp tijdens
de informatiebijeenkomst alleen informatief behandeld.
•
De voortgang van het stadhuisproject wordt elk kwartaal in de commissie BZ
besproken.
Informatiebijeenkomst BZ/MZ d.d.15 november 2010
•
Toegevoegd worden TILS-67 (WMO-loket) (op verzoek van het CDA) en TILS-78
(subsidie vluchtelingenwerk) (op verzoek van de PvdA).
•
De heer Egging is verhinderd om de informatiebijeenkomst van 10 januari 2011 voor te
zitten. Er is nog geen plaatsvervangend voorzitter. In de uitnodiging zal een oproep
worden gedaan.
Informatiebijeenkomst RZ d.d. 16 november 2010
•
Bij het onderwerp verkeersoplossing Rietstraat-Hushoverweg-Floralaan dient een
informatiestuk of tekening te worden meegezonden.
•
Afhankelijk van de bijeenkomst van 4 november a.s. wordt Lemmers nog geagendeerd.
•
Op verzoek van het college wordt een toelichting op het paardenhuis (in kader van
GOML) geagendeerd.
•
De nog aangemelde uitgangspuntennotitie t.b.v. de ontwikkeling van een nieuw
bestemmingsplan Buitengebied wordt geagendeerd.
•
De aangekondigde notitie standpuntbepaling Limburgs Kwaliteitsmenu wordt nog niet
geagendeerd. Er kan op 16 november a.s. wel informatie worden verstrekt.
4.
Evaluatie laatste cyclus
Mw. Beenders geeft aan de agenda’s voor de informatiebijeenkomsten en de
raadscommissies te vol te vinden. Ook al voert men niet over elk agendapunt het woord,
de behandeling moet wel worden voorbereid. Zij zal voortaan om 00.00 uur de
vergaderingen verlaten als zij dan nog niet afgelopen zijn. De agendacommissie spreekt

zijn waardering uit voor de wijze waarop de commissie RZ is voorgezeten door de heer
Kusters. Ondanks de lange agenda is de vergadering op een redelijk tijdstip geëindigd. De
heer Egging vindt dat vergaderingen om 23.00 uur afgelopen moeten zijn. De heer Sijben
geeft aan dat de agenda van de commissie RZ structureel te vol is. De heer Van Brussel
mist een vloeiende doorloop van stukken van de informatiebijeenkomsten via de
raadscommissie naar de raad. De agendacommissie geeft aan dat de doorlooptijd veelal
langer is dan één cyclus. De heer Beuvens deelt mede dat er in de informatiebijeenkomst
RZ van oktober twee presentaties zijn gehouden die van slechte kwaliteit waren.
Presentaties dienen op hoofdlijnen informatie te verstrekken en er dient rekening te
worden gehouden met hetgeen voor de raad relevant is.
5.
Rondvraag en sluiting
De evaluatie van de vergaderstructuur vindt in december plaats in een bijeenkomst van
presidium en agendacommissie. Vooraf worden de raadsleden door de griffier uitgenodigd
hun opmerkingen door te geven.
De secretaris stelt voor de bijeenkomst van 24 november over de bezuinigingen niet door
te laten gaan. Hij stelt een ander traject voor. De fracties stemmen daarmee in. Eind deze
week wordt een brief naar alle raadsleden gezonden met het nieuwe voorstel.
De heer Kusters merkt op dat de lokatie het Keenterhart niet geschikt is voor
raadsbijeenkomsten.
De voorzitter sluit de vergadering om 18.15 uur.
CC: raadsleden, collegeleden, CMO-leden, griffie, M. Rosbergen (III/BB), F. Speet
(voorlichting)
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