Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 1 maart 2011
Aanwezig:

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

Afwezig:

de heer B. Lempens (vz. agendacommissie en vz. commissie MZ)
de heer H. Beuvens (plv. vz. informatiebijeenkomst RZ)

1.
Opening en mededelingen
De plaatsvervangend voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heren
B. Lempens en Beuvens zijn verhinderd.
2.
Vaststellen verslag bijeenkomst 1 februari 2011
P. 1: de heer P. Lempens was ook aanwezig.
P. 2: de heer Van Brussel rapporteert over de gesprekken die hij samen met de heer Beuvens
heeft gevoerd met de heer Polman, directeur van de VVV Midden-Limburg.
Het verslag wordt met inachtneming van bovenstaande vastgesteld.
3.
Vaststellen voorlopige agenda´s informatiebijeenkomsten
Informatiebijeenkomst BZ/MZ d.d. 21 maart 2011
•
De heer Egging geeft aan te overwegen het voorzitterschap neer te leggen. Het
voorzitten wordt hem onmogelijk gemaakt als de afspraken die worden gemaakt om de
bijeenkomsten efficiënt te laten verlopen en welke afspraken hij als voorzitter uitvoert,
niet door de aanwezige raadsleden worden gerespecteerd. Dit is niet alleen onwerkbaar
voor de voorzitter, maar getuigt ook niet van respect voor de externe aanwezigen.
Vanuit de andere raadsleden wordt de voorzitter onvoldoende gesteund in die situaties.
Afgesproken wordt dat de heer Egging in elk geval voorzitter blijft totdat de wijzigingen
in de vergaderstructuur zijn doorgevoerd. De aanwezige raadsleden zullen hem
ondersteunen bij het handhaven van de gemaakte afspraken.
•
De griffier zal met de heer Van Tilburg bespreken dat de presentatie over GOML kort en
kernachtig dient te zijn. Duidelijk moet zijn wie de presentatie houdt en wat het doel
ervan is.
•
Geagendeerd worden TILS-144 (projektopdracht brede school Laar, op verzoek van de
fracties WL, PvdA en CDA), TILS-146 (samenwerking Bosuil, Rick en Munttheater; op
verzoek van het CDA), TILS-147 (notitie mantelzorg; op verzoek van WL en PvdA) en
TILS-152 (voortgangsrapportage WMO-beleidsplan; op verzoek van de fracties WL en
PvdA). Afgesproken wordt dat deze fracties bekijken of hun vragen over deze
collegebesluiten vooraf ambtelijk kunnen worden beantwoord. Als dat het geval is wordt
vóór de vergadering aan de griffier doorgegeven dat het agendapunt kan vervallen.
Informatiebijeenkomst RZ d.d. 22 maart 2011
•
Geagendeerd worden TILS-143 (renteberekening grondexploitatie; op verzoek van de
fracties PvdA en CDA) en TILS-150 (zienswijze startnotitie N280; op verzoek van het
CDA). Het boekje dat ter inzage ligt wordt naar de leden van de commissie RZ
gezonden. Na de behandeling van dit onderwerp aan de hand van het TILS-stuk wordt
bezien of het voor een opiniërende discussie wordt geagendeerd in bijvoorbeeld een
opiniërende raadsvergadering.

4.
Evaluatie laatste cyclus
De griffier zal de afspraken die zijn gemaakt in de werkgroep vergaderstructuur in de
vrijdagmiddagmail rondsturen. De fracties dienen nog te reageren op het voorstel van de
burgemeester om een brainstormsessie voor raad en college te organiseren waarin de
vraag centraal staat hoe raad en college willen werken.
5.
Rondvraag en sluiting
De rekenkamer onderzoekt momenteel Punt Welzijn. Bureau Berenschot voert dit
onderzoek uit. Berenschot wil in dat kader een interview houden met de raad of de
commissie. Hiermee is ongeveer anderhalf uur gemoeid. De vraag ligt voor of dat in de
reguliere commissievergadering van 5 april a.s. kan of de voorkeur uitgaat naar een extra
bijeenkomst. Afgesproken wordt de agenda voor de vergadering van 5 april af te wachten.
Als het interview niet daarin kan worden ingepast, wordt een extra bijeenkomst gepland.
De voorzitter sluit de vergadering om 17.40 uur.
CC: raadsleden, collegeleden, CMO-leden, griffie, M. Rosbergen (III/BB), F. Speet
(voorlichting)
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