Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 12 april 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 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 H. Beuvens (plv. vz. informatiebijeenkomst RZ)
mevrouw M. Zaaboul (plv. vz. commissie MZ)

1.
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en vermeldt de afwezigen.
2.
Vaststellen verslag bijeenkomst 1 maart 2011
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Vaststellen voorlopige agenda informatiebijeenkomst RZ d.d. 27 april 2011
Vooraf stelt de voorzitter de opiniërende raadsvergadering op 26 april a.s. over de
bezuinigingen aan de orde. Doordat de stukken op 15 april worden verspreid en gelet op de
Paasdagen is er weinig tijd voor voorbereiding door de raadsleden en bespreking in de fracties.
Bovendien is het geen informatiebijeenkomst, maar wordt van de raad verwacht dat hij
richtinggevende uitspraken doet. Het presidium heeft gesproken over de planning en deze
akkoord bevonden, maar hierover zou de agendacommissie een uitspraak moeten doen.
Afgesproken wordt dat het college een voorstel doet voor de wijze van behandeling van de
bezuinigingsvoorstellen.
Agenda informatiebijeenkomst RZ 27-04-2011
Beekstraatkwartier
Ambtelijk is aangegeven dat de raad onderdeel uitmaakt van het participatieproces en in dat
kader kennis dient te nemen van de ideëen die vanuit organisaties en burgers zijn
binnengekomen. Daarnaast dient in een richtinggevende discussie een aantal kernvragen te
worden beantwoord, zoals al dan niet hergebruik van het stadhuisgebouw,
parkeervoorzieningen, type woningen. De agendacommissie geeft aan dat er een bijeenkomst
voor de commissie Ruimtelijke Zaken kan worden gepland, waarvoor ook de andere raadsleden
expliciet worden uitgenodigd. Ter voorbereiding dient een notitie aan de raad te worden
gezonden met de te maken keuzes, voorzien van een financieel plaatje.
Kampershoek-noord
Opgemerkt wordt dat de raad in een eerder stadium, namelijk bij het voorontwerp, betrokken
had moeten worden. Nu is er sprake van een ontwerp dat de inspraak ingaat. Het college gaat
op 31 mei in op de ontvangen zienswijzen, maar kan het ontwerp niet meer aanpassen
vanwege opmerkingen vanuit de commissie. Aangezien het plan dus alleen maar informatief
kan worden behandeld, is een presentatie van 10 minuten voldoende.
Glasvezelnetwerk
Op 19 april om 20.00 uur vindt er in de Gotcha een informatieavond plaats waarin Reggefiber
de wijk- en dorpsraden informeert. Aangezien het onderwerp meningvormend wordt
geagendeerd verzoekt de agendacommissie het college om de raadsleden vooraf informatie toe
te zenden, onder andere de concept-brief die na Koninginnedag aan alle huishoudens wordt
gezonden.

Tijdelijke verkeersmaatregelen Eindhovenseweg
Akkoord. De heer Sijben hoopt dat er betere maatregelen worden gepresenteerd dan tijdens de
informatieavond in Boshoven.
Regionale Uitvoerings Diensten
Akkoord. De agendacommissie verzoekt vooraf een korte notitie toe te sturen waarin wordt
ingegaan op probleemstelling en oplossingsrichtingen.
Baggerspecie CZW
De agendacommissie agendeert dit onderwerp.
TILS-stukken
160: de heer Sijben vraagt of het informeren van de raad d.m.v. een TILS-stuk voldoende is,
aangezien het college wettelijk verplicht is verslag uit te brengen aan de raad.
162: de heer Sijben geeft aan dat met dit TILS-stuk en de toezegging zoals op de
voortgangsrapportage staat twee verschillende sporen worden bewandeld.
170: wordt geagendeerd. De heer Sijben merkt op dat het vaststellen van de
projectenclassificatie door de raad zou moeten gebeuren. Ook ontbreekt het totaaloverzicht van
de projekten (projektenrapportage), waarvan reeds meerdere keren, voor het laatst tijdens de
training projektmatig werken, is afgesproken dat deze regelmatig aan de raad zou worden
voorgelegd.
4.
Evaluatie laatste cyclus
De heer P. Lempens vindt dat het indienen van een motie door Weert Lokaal over
baggerspecie CZW vooraf afgestemd had moeten worden met de SP als indiener van de
artikel 40 RvO-brief over dit onderwerp. De SP had immers het onderwerp op de agenda
gezet, maar werd vervolgens verrast door een motie, terwijl zij er zelf ook een hadden
voorbereid. Afgesproken wordt dat fracties elkaar daarover voortaan informeren.
5.
Rondvraag en sluiting
Het college verzoekt commissievoorzitters om mensen die gebruik maken van het
spreekrecht en daarbij fel van leer trekken te wijzen op de normale omgangsvormen en
beleefdheidsregels.
De heer Sijben vraagt of van het onderwerp op de raadsagenda voor 20 april a.s.
vaststellen kaders horeca- en evenementenbeleid en vaststellen van de verordeningen ter
zake twee agendapunten kunnen worden gemaakt. Er is echter sprake van één
raadsvoorstel.
De griffier geeft aan dat wordt voorgesteld om op 18 mei a.s. een bijeenkomst te
organiseren over de visie op de onderwijshuisvesting 2010-2020. Het betreft een vervolg
op de informatiebijeenkomst van 25 november 2010. Tijdens de bijeenkomst op 18 mei
worden presentaties en workshops gehouden. Naast raadsleden wordt een brede groep
maatschappelijke organisaties uitgenodigd. Vooraf wordt informatie toegezonden. De
agendacommissie gaat hiermee akkoord.
De voorzitter sluit de vergadering om 17.50 uur.
CC: raadsleden, collegeleden, CMO-leden, griffie, M. Rosbergen (III/BB), F. Speet
(voorlichting)
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