Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 7 juni 2011
Aanwezig:

de
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de
de
de
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heer

B. Lempens (vz. agendacommissie en vz. commissie WZ)
P. Sijben (vz. commissie AZ)
L. Kusters (vz. commissie RO en info-RO)
V. Van Brussel
P. Lempens
P. Otten (plv. griffier)
J. Van Gilse (secretaris)

Afwezig:

de heer L. Heuvelmans (vz. commissie EZ)

1.
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en vermeldt de afwezigen.
2.
Vaststellen verslag bijeenkomst 12 april 2011
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.

Vaststellen voorlopige agenda raadscommissies
•
Algemene Zaken 20-06-2011
-De rondvraag wordt voortaan niet meer per portefeuillehouder gesteld maar er is één
rondvraag aan het begin van de vergadering (dit geldt ook voor de overige commissies).
-Punt 6 plaatsvervangend voorzitter: aangegeven wordt dat L. Boonen kandidaat is voor
plaatsvervangend voorzitter van de commissie AZ.
-Punt 8 cameratoezicht: het raadsvoorstel is gewijzigd in een notitie die besproken moet
worden. Na de commissievergadering wordt een excursie voor de raadsleden met
betrekking tot dit onderwerp georganiseerd.
-Punt 13 rekenkameronderzoek minimabeleid: vanwege de inhoudelijke discussie die
hierover kan worden gevoerd wordt besloten dit agendapunt te verplaatsen naar de
commissie Welzijn.
•
Welzijn 21-06-2011
-Punt 6: M. Zaâboul was plaatsvervangend voorzitter van de commissie MZ en wil misschien
plv. voorzitter van WZ worden. Zo niet dan wil M. Nouwen plv. voorzitter worden.
-Punt 11 WSV: wordt gewijzigd in WSW/Wet werken naar vermogen. Ruud van den Tillaar
zal een presentatie houden op verzoek van de commissie. Een discussie lijkt niet
noodzakelijk.
-Punt 8 het herinrichten van het Zeskampterrein Stramproy: dient ondergebracht te worden
bij de commissie Economische Zaken (betreft herinrichten openbare ruimte).
-Het agendapunt onderzoek rekenkamer (afkomstig van Algemene zaken) wordt
ondergebracht bij wethouder Litjens.
•
Economische Zaken 22-06-2011
-Punt 6: V. van Brussel stelt zich kandidaat voor plaatsvervangend voorzitter.
-De agenda wordt aangevuld met de punten 8 uit de commissie Welzijn en 11 uit de
commissie Ruimtelijke Ordening.
•
Ruimtelijke Ordening 23-06-2011
-Punt 6: als mogelijk plaatsvervangend voorzitter wordt C. Beenders genoemd.
-Punt 10 met betrekking tot de tussenrapportage nieuwbouw stadhuis: wordt verplaatst
naar de commissie Algemene Zaken.
-Punt 11 met betrekking tot het Stationsplein en omgeving: wordt verplaatst naar de
commissie Economische Zaken.
-Punt 16 met betrekking tot de evaluatie prestatieafspraken met Woningstichting Sint
Joseph: kan vervallen.

•
Info-RO 29-06-2011
De heer Egging heeft een memo opgesteld met betrekking tot de presentatie over LEDverlichting. De presentatie is ook interessant voor de commissie Economische zaken. De
vraag is waarom bij het onderwerp Beekstraatkwartier dat al avondvullend is toch nog dit
onderwerp is gepland. Dit is gebeurd omdat met betrekking tot het onderwerp in een vroeg
stadium al afspraken zijn gemaakt met externen.
4.
Evaluatie laatste cyclus
Wanneer het voornemen bestaat extra agendapunten toe te voegen nadat de agendacommissie
heeft vergaderd dient dit met de commissievoorzitter en zonodig met agendacommissie
overlegd te worden. De griffier neemt contact op met de commissievoorzitter. In geval van
twijfel worden de leden van de agendacommissie geraadpleegd.
5.
Rondvraag
Wethouder Kirkels heeft verzocht met betrekking tot de Poort van Limburg een tweetal
overlegmomenten in te plannen, waarvan één besloten en één openbaar. Als mogelijkheden
worden 23 en 29 juni geopperd. De heer van Gilse zal op deze datums terugkomen.
Met betrekking tot de N280 wordt op 30 juni een informatiebijeenkomst door de provincie
Limburg georganiseerd. Zolang niet duidelijk is wat de bedoeling van deze bijeenkomst is blijft
de eerder hiervoor geplande bijeenkomst voor de gemeenteraad op 28 juni staan.
CC: raadsleden, collegeleden, CMO-leden, griffie, M. Rosbergen (III/BB), F. Speet
(voorlichting)
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