Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 4 oktober 2011
Aanwezig:

de heer P. Sijben (plv. vz. agendacommissie en vz. commissie AZ)
de heer L. Heuvelmans (vz. commissie EZ)
de heer L. Kusters (vz. commissie RO en info-RO)
de heer V. Van Brussel (plv. vz. commissie EZ)
de heer P. Lempens (SP)
mevrouw M. Wolfs-Corten (griffier)

Afwezig:

de heer B. Lempens (vz. agendacommissie en vz. commissie WZ)
de heer L. Boonen (plv. vz. commissie AZ)
mevrouw M. Zaaboul (plv. vz. commissie WZ)
de heer A. Jacobs (plv. vz. commissie RO)
de heer M. Knaapen (secretaris)

1.
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en vermeldt de afmeldingen.
2.
Vaststellen verslag bijeenkomst 7 juni 2011
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.

Vaststellen voorlopige agenda raadscommissies

Algemene Zaken 17 oktober 2011
•
Begroting 2012: de agendacommissie vindt dat er in de commissies geen vragen
gesteld moeten worden die ambtelijk of in de informatiebijeenkomsten gesteld kunnen
worden. In de commissies dienen politieke vragen aan de orde te komen.
•
Agendapunt bevoegdheid cameratoezicht: de griffier zal nagaan of uit het dictum blijkt
dat de APV wordt gewijzigd. De griffier zal ook nagaan of politie en justitie bij dit
agendapunt aanwezig zijn, zoals was afgesproken.
•
Initiatiefvoorstel grondslag heffingen: B. Peterse zal het voorstel toelichten en vragen
beantwoorden. De wethouder kan zijn advies geven, maar dient zich terughoudend op
te stellen. De SP hoopt van alle fracties een duidelijke mening over het voorstel te
krijgen.
•
De griffier geeft aan dat er mogelijk nog een raadsvoorstel tot benoeming van een
nieuwe voorzitter van de rekenkamer aan de agenda kan worden toegevoegd. De
sollicitatiegesprekken vinden vanavond plaats.
•
Op verzoek van het CDA wordt de brief van burgemeester Dijkstra namens het college
over verbetering dienstverlening en aanpassing balies geagendeerd.
•
Bij de rondvraag worden TILS-282 (veiligheidsanalyse en evaluatie 2010) en TILS-285
(brief dorpsraad Stramproy over gemeentelijke communicatie) op verzoek van het CDA
geagendeerd.
•
Het onderwerp nieuwbouw stadhuis wordt voortaan weer in de commissie AZ
behandeld. De twee agendapunten over het stadhuis uit de commissie RO worden op de
agenda van AZ gezet.
Welzijn 18 oktober 2011
•
Agendapunt herinrichten zeskampterrein Stramproy wordt op de agenda van de
commissie EZ geplaatst.
•
Op verzoek van de PvdA wordt bij de rondvraag TILS-255 (agenda 22) geagendeerd.
•
De griffier zal het dictum van het raadsvoorstel over sportpark Graswinkel bekijken. Niet
duidelijk is of de raad met de uitkomsten moet instemmen, zoals in het onderwerp
wordt vermeld.

•
•

•
•
•

Agendapunt project Weerter geschiedschrijving: dit onderwerp wordt besproken aan de
hand van de brief van De Aldenborgh en een eventueel antwoord daarop van het
college.
Op verzoek van het CDA worden bij de rondvraag geagendeerd TILS-264
(subsidieverzoek Punt Welzijn), TILS-280 (subsidieaanvraag jongerenvoorziening brede
school), TILS-281 (startnotitie toekomstvisie maatschappelijke voorzieningen 20102020) en TILS-284 (samenwerking De Bosuil, Rick en Munttheater).
Op verzoek van het CDA wordt de antwoordbrief van het college op vragen van het CDA
over het jeugdsportfonds geagendeerd als agendapunt (mits deze antwoordbrief er is).
Stand van zaken De Lichtenberg wordt geagendeerd zodra er een onderliggende notitie
is.
Bij de rondvraag zal de PvdA-fractie vragen stellen over de stand van zaken Fatimakerk.

Economische Zaken 19 oktober 2011
•
Toegevoegd wordt bij de portefeuille van wethouder Litjens het onderwerp herinrichten
zeskampterrein Stramproy.
•
Op verzoek van de PvdA wordt bij de rondvraag geagendeerd TILS-277 (afwijking
aanbestedingsbeleid).
•
Op verzoek van de CDA-fractie wordt als agendapunt geagendeerd de brief van het
college over de tarieven van de milieustraat voor restafval van kringloopcentra.
Ruimtelijke Ordening 26 oktober 2011
•
Het college verzoekt de commissievergadering te verplaatsen naar 26 oktober en de
info-RO die op die avond gepland staat op 20 oktober te laten plaatsvinden, zulks in
verband met de vakantie van wethouder Kirkels. De agendacommissie stemt hiermee
in, maar verzoekt de griffier dit verzoek ook aan de commissieleden voor te leggen. De
commissievoorzitter neemt uiteindelijk de beslissing.
•
Geagendeerd wordt het collegebesluit nr. 10 van 20 september jl. (realisatie van 4 extra
koopwoningen in deelgebied Sutjensstraat-zuid in Keent). Dit besluit wordt met de
agenda verspreid.
•
Op verzoek van de PvdA worden bij de rondvraag geagendeerd TILS-260
(intentieovereenkomst woonvisie Leuken) en TILS-275 (bestemmingsplan EmmasingelBoerhaavestraat) en op verzoek van het CDA TILS-267 (antwoord op vragen CDA plan
ARK).
•
De griffier deelt mede dat er nog een raadsvoorstel is aangemeld vaststellen
beleidsregel “begraven op particuliere terreinen” (onder voorbehoud
collegebesluitvorming 4 oktober 2011). Nagegaan zal worden of dit raadsvoorstel tot
het taakveld van de commissie RO of dat van de commissie AZ behoort. Ook zal de
griffier nagaan of het vaststellen van deze beleidsregel een raadsbevoegdheid betreft.
Info-RO 20 oktober 2011
•
De agendacommissie verzoekt de griffier na te gaan of de volgende twee projecten op
20 oktober of in de volgende info-RO kunnen worden geagendeerd: plan Fatimakerk en
plan 4 architecten Beekstraatkwartier.
4.
Informatieavond 12 oktober 2011
Tijdens deze informatieavond komen de onderwerpen decentralisatie AWBZ-begeleiding naar
WMO en decentralisatie jeugdzorg aan de orde.
De invulling van de gereserveerde informatieavonden dient te geschieden door een gemotiveerd
verzoek aan de agendacommissie, die vervolgens beziet op de raad behoefte heeft aan
informatie over dat onderwerp, of het niet in een reguliere commissievergadering kan worden
behandeld en bepaalt wanneer het aan de orde kan komen.
5.
Evaluatie laatste cyclus
De vergadering van de commissie RO duurde lang, met name doordat de rondvraag
anderhalf uur in beslag nam. Deels kwam dit door de vakantieperiode, waardoor er veel
onderwerpen de revue passeerden, maar er werd ook gedebatteerd over de vragen en
antwoorden. De heer Heuvelmans merkt op dat de rondvraag juist meerwaarde heeft als
er discussie plaatsvindt en de wethouders politieke verantwoording dienen af te leggen.
Als er alleen informatie wordt gevraagd kan men de vragen ook ambtelijk stellen. De
commissievoorzitters zullen bij de rondvraag wel iets scherper voorzitten. Ook moeten
commissies kritischer zijn op stukken. Als deze naar het oordeel van de commissie
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onvoldoende goed zijn voorbereid dienen deze naar het college te worden teruggestuurd.
Als TILS-stukken niet duidelijk genoeg zijn roepen deze veel vragen op. De
agendacommissie heeft n.a.v. dit onderwerp geen opmerkingen die betrokken moeten
worden bij de evaluatie van de huidige werkwijze. Wel wordt opgemerkt dat het RvO
soepel dient te worden toegepast t.b.v. een zinvolle discussie.
6.
Rondvraag
De griffier stelt aan de orde het verzoek van de Bosgroep om op 7 december 2011 tijdens
de info-RO een presentatie te mogen houden over de activiteiten van de Bosgroep. De
agendacommissie is van mening dat dit niet in de raadscyslus thuishoort, omdat het geen
relatie heeft met een te nemen raadsbesluit. De Bosgroep zal door de griffier worden
geadviseerd desgewenst zelf een informatieavond te organiseren, waarvoor raadsleden
worden uitgenodigd.
CC: raadsleden, collegeleden, CMO-leden, griffie, M. Rosbergen (IW/BB), F. Speet
(voorlichting)
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