Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 10 januari 2012
Aanwezig:

de heer B. Lempens (vz. agendacommissie en vz. commissie WZ)
de heer P. Sijben (vz. commissie AZ)
de heer L. Heuvelmans (vz. commissie EZ)
de heer L. Kusters (vz. commissie RO en info-RO)
de heer L. Boonen (plv. vz. commissie AZ)
mevrouw M. Wolfs-Corten (griffier)
de heer M. Knaapen (secretaris)

Afwezig:

de heer V. Van Brussel (plv. vz. commissie EZ)
de heer P. Lempens (SP)
mevrouw M. Zaaboul (plv. vz. commissie WZ)
de heer A. Jacobs (plv. vz. commissie RO)

1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2.
Vaststellen verslag bijeenkomst 15 november 2011.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.

Vaststellen voorlopige agenda raadscommissies.

Raadscommissie Algemene Zaken d.d. 23-01-2012
Geagendeerd worden:
•
TILS-310 (evaluatie interactief werken) en 339 (decembercirculaire 2011) (op verzoek
van CDA).
Raadscommissie Welzijn d.d. 24-01-2012
Geagendeerd worden:
•
TILS-313 (scootmobielstallingen) en 319 (actieprogramma integratie) (op verzoek van
CDA), 331 (subsidie Munttheater) (op verzoek van CDA en VVD) en 323 (subsidie
vluchtelingenwerk) (op verzoek van VVD).
Raadscommissie Economische Zaken d.d. 25-01-2012
Geagendeerd worden:
•
TILS-312 (comité bevrijding en herdenking) en 333 (grensoverschrijdend wensbeeld
Limburg) (op verzoek van CDA). TILS-312 wordt betrokken bij agendapunt 7.
Raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 26-01-2012
Geagendeerd worden:
•
TILS-338 (wellness Hazeheuvel) (op verzoek van PvdA en CDA), 324 (verzoek
herziening bestemmingsplan Vloedmolenweg 19) en 327 (schade UWV Poort van
Limburg) (op verzoek van CDA). TILS-327 wordt betrokken bij agendapunt 13.
•
Stand van zaken Lemmers en uitspraak Rechtbank (op verzoek van PvdA).
•
TILS-338 (wellness Hazeheuvel).
•
Reactie gemeente op werkplan CZW 2012-2013 (op verzoek van CDA).
•
Aan de commissieleden wordt het voorstel gedaan om de commissievergadering op 26
januari om 20.00 uur te laten aanvangen en daaraan voorafgaand (van 19.00 uur tot
20.00 uur) het gesprek met Twijnstra & Gudde te voeren in het kader van het
rekenkameronderzoek Complex Poort van Limburg.
Info-RO d.d. 01-02-2012
Agenda is akkoord.

4.
Invulling informatieavond 18 januari 2012 (brainstormsessie cameratoezicht).
Akkoord.
5.
Invulling informatieavond 29 februari 2012 (subsidiebeleid).
De secretaris zal nagaan of de inspraak eind februari is afgerond en of deze bijeenkomst op het
juiste moment in het traject is gepland. Vanuit de agendacommissie wordt de voorkeur geuit
voor een behandeling van het subsidiebeleid per categorie subsidies.
6.
•
•

7.
•
•

•

CC:

Evaluatie laatste cyclus.
De vergadering van de raadscommissie RO heeft twee avonden in beslag genomen.
Geconstateerd wordt dat met name de rondvraag veel tijd kost.
De agendacommissie geeft aan dat de bijeenkomst op 8 december 2011 over de Wet
Werk en Bijstand en bezuinigingen bij De Risse zeer noodzakelijk en zinvol was en goed
werd gepresenteerd.
Rondvraag.
De email van de heer P. Lempens over extra bijeenkomsten wordt voor kennisgeving
aangenomen. De agendacommissie wacht een eventuele reactie van het FVO af.
De heer Kusters is op 17 en 18 januari a.s. verhinderd om de werkbijeenkomsten over
Beekstraatkwartier en Complex Poort van Limburg voor te zitten. Afgesproken wordt dat
op 17 januari bij aanvang een voorzitter wordt aangewezen. De griffier zal de
plaatsvervangend voorzitter van de commissie RO (de heer Jacobs) benaderen om de
bijeenkomst op 18 januari voor te zitten.
Het voorstel van Wonen Limburg om het jaarlijkse overleg met de commissie RO te laten
plaatsvinden op 8 maart 2012 van 18.00 uur tot 19.15 uur (voorafgaand aan de
commissievergadering) wordt aan de commissieleden voorgelegd.
raad, college, CMO, griffie, M. Rosbergen (concernstaf/bestuursondersteuning),
F. Speet (concernstaf/communicatie)
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