Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 1 februari 2011
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 F. Kadra (in plaats van mw. Zaaboul)
mevrouw M. Wolfs-Corten (griffier)
de heer J. Van Gilse (secretaris)

Afwezig:

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

1.
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Mw. Zaaboul is verhinderd.
2.
Vaststellen verslag bijeenkomst 14 december 2010
De heer Kusters geeft aan dat hij de vorige vergadering helemaal vergeten was.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Vaststellen voorlopige agenda´s informatiebijeenkomsten
Algemeen
•
Er is bij elk agendapunt een toelichting opgenomen. De agendacommissie vindt dit een
goede handelwijze.
Informatiebijeenkomst BZ/MZ d.d. 14 februari 2011
•
De griffier zal voor alle duidelijkheid nog eens doorgeven dat de directeur van SJG
maximaal 20 minuten de tijd krijgt.
•
Ingestemd wordt met agendering van het proces interactief beleid. Het is dan wel de
bedoeling dat het over het proces gaat en niet inhoudelijk over de 3 pilots.
•
Er is geen behoefte aan de presentatie over de gesubsidieerde instellingen zoals
toegezonden. Er is wel behoefte om te spreken over de vraag of de raad vanuit zijn
kaderstellende en controlerende rol nog voldoende beïnvloedingsmogelijkheden heeft
gelet op het op afstand zetten van de besturen van de gesubsidieerde instellingen. De
PvdA-fractie zal zich beraden wat het juiste moment is om dit onderwerp aan de orde te
stellen en met de griffier ter zake overleggen.
•
Bij de toelichting op het horecabeleidsplan dienen te worden betrokken de reacties die
tijdens de informatieavonden met externen naar voren zijn gekomen.
•
De toelichting op de brandweerzorg wordt van de agenda afgehaald.
•
Op verzoek van de CDA-fractie worden geagendeerd TILS-123 (decembercirculaire
algemene uitkering gemeentefonds) TILS-128 (JOP Stramproy), TILS-133 (erfgoedhuis)
en TILS-140 (beleidskader bibliocenter).
•
Bij aanvang van de vergadering (19.30 uur) zal in beslotenheid een presentatie over
Koninginnedag plaatsvinden door de heren Beck en Passau (maximale duur 30 minuten).
De heer P. Lempens geeft aan hieraan geen behoefte te hebben.
Informatiebijeenkomst RZ d.d. 15 februari 2011
•
De heer J. van Hulzen heeft zich aangemeld voor het raadsspreekuur (onderwerp:
clubhuis in strijd met bestemmingsplan).
•
Met de presentatie over de WABO wordt ingestemd.
•
Een presentatie over afvaltarieven en milieustraat is akkoord; het raadsvoorstel wordt
ter voorbereiding meegezonden.

•

•

•

De presentatie over het Complex Poort van Limburg wordt als eerste geagendeerd,
omdat hiervoor alle raadsleden worden uitgenodigd. TILS-126
(samenwerkingsovereenkomst BVG/UWV/PW) en TILS-130 (krediet extra
werkzaamheden) worden bij dit onderwerp betrokken.
De heren Beuvens en Van Brussel zullen overleg voeren met de heer Polman, directeur
van de VVV Midden-Limburg over de wijze waarop Weert wordt gepresenteerd in het
informatiemateriaal van de VVV. Mocht het gesprek niet tot de gewenste opheldering
leiden, dan wordt het onderwerp alsnog geagendeerd voor de info-avond van 15
februari. Het onderwerp TROM/VVV blijft op 22 maart staan, omdat dat een ander
onderwerp is.
Op verzoek van CDA, D66 en SP worden geagendeerd TILS-134 (parkeervoorziening
Centrum-Noord) en TILS-139 (wellnesscentrum Hazeheuvel). De PvdA wenst eveneens
TILS-139 te agenderen, de VVD eveneens TILS-134.

4.
Evaluatie laatste cyclus
De heer P. Lempens heeft de informatiebijeenkomst graag voorgezeten. De werkgroep die
zich gaat bezighouden met de vergaderstructuur zal bezien of de rondvraag in de
raadscommissies moet terugkeren. Nu verschuiven de vragen zich naar de ingekomen
brieven en de voortgangsrapportages. De heer P. Lempens wijst er nogmaals op dat het
merendeel van de vragen ook reeds vóór de commissievergadering ambtelijk gesteld
kunnen worden. Afgesproken wordt dit in de fracties nog eens te bespreken.
5.
Rondvraag en sluiting
Afgesproken wordt de werkgroepbijeenkomst over vergaderstructuur op 24 februari vanaf
19.30 uur te laten plaatsvinden.
De heer B. Lempens is op 1 maart niet in de gelegenheid de commissie MZ voor te zitten.
Mw. Kadra zal mw. Zaaboul vragen deze vergadering voor te zitten. De agendacommissie
zal op die dag worden voorgezeten door de heer Sijben.
De voorzitter sluit de vergadering om 18.15 uur.
CC: raadsleden, collegeleden, CMO-leden, griffie, M. Rosbergen (III/BB), F. Speet
(voorlichting)

2

