Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 24 april 2012
Aanwezig:

de heer B. Lempens (vz. agendacommissie en vz. commissie WZ)
de heer P. Sijben (vz. commissie AZ)
de heer L. Kusters (vz. commissie RO en info-RO)
de heer L. Boonen (plv. vz. commissie AZ)
de heer V. Van Brussel (plv. vz. commissie EZ)
mevrouw M. Zaaboul (plv. vz. commissie WZ)
mevrouw M. Wolfs-Corten (griffier)
de heer M. Knaapen (secretaris)
de heer W. Ernes (stagiair)

Afwezig:

mevrouw F. Kadra (vz. commissie EZ)
de heer A. Jacobs (plv. vz. commissie RO)
de heer P. Lempens (SP)

1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en vermeldt de berichten van
verhindering.
2.
Vaststellen verslag bijeenkomst 20 maart 2012.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.

Vaststellen voorlopige agenda raadscommissies.

Raadscommissie Algemene Zaken d.d. 7 mei 2012
•
agendapunt 9 (ontslag en benoeming lid rekenkamer) behoort tot de portefeuille van
wethouder Litjens;
•
agendapunt 14 (rapportage stadhuis) wordt op verzoek van wethouder Coolen na
agendapunt 10 (voorjaarsnota) geagendeerd;
•
op verzoek van de PvdA-fractie worden de TILS-stukken 392 (budgetoverheveling) en
393 (projectopdracht openbare begraafplaats) bij de rondvraag betrokken.
Raadscommissie Welzijn d.d. 8 mei 2012 en 22 mei 2012
•
de toelichting door de directeur van SJG wordt geagendeerd voor agendapunt 7
(voorjaarsnota);
•
op verzoek van de fractie PvdA wordt TILS-396 (opschoonteam) bij de rondvraag
betrokken en op verzoek van de CDA-fractie TILS-395 (asbestsanering sporthal
Stramproy) en 415 (leerwerkplekken);
•
op verzoek van de fracties PvdA en CDA wordt TILS-403 (maatschappelijke opvang) als
apart agendapunt behandeld;
•
aan de agenda voor 22 mei wordt op verzoek van het college toegevoegd het
raadsvoorstel over de sporttarieven (collegebesluit 24 april); de vergadering begint om
20.30 uur (na de informatiebijeenkomst over regiomarketing); de heer B. Lempens zal
deze extra vergadering en de informatiebijeenkomst voorzitten.
Raadscommissie Economische Zaken d.d. 9 mei 2012
•
deze vergadering vindt geen doorgang; de agendapunten worden uit praktische
overwegingen behandeld in de commissie RO op 10 mei;
•
agendapunt 8 (budget 2012 economische structuurversterking) wordt betrokken bij de
agendapunten over GOML en Hoge Dunk/OML.

Raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 10 mei 2012
•
vanuit wethouder en ambtelijke organisatie is aangeboden een presentatie over het
bouwbeleidsplan 2012 te laten plaatsvinden. Besloten wordt deze presentatie in de infoRO van 23 mei te doen houden. Het bouwbeleidsplan wordt in de raadscyclus van juni
behandeld.
•
de agendapunten uit de vorige raadscyclus over MIP-4 en MP GOML en Hoge
Dunk/OML/Brainport worden geagendeerd voor de gecombineerde vergadering van de
commissies EZ en RO. Alle portefeuillehouders zijn hierbij betrokken.
•
de voorzitters van de commissies EZ en RO bepalen onderling wie de gecombineerde
commissievergadering voorzit;
•
bij de rondvraag worden betrokken TILS-402 (realisatieovereenkomst Sutjensstraat
Zuid) (op verzoek van de fracties PvdA, CDA en D66), TILS-404 (ontwerpbestemmingsplan bedrijvenpark Pannenweg-west) (op verzoek van de fracties D66,
CDA, VVD en PvdA) en TILS 410 (bestuursakkoord Wonen Midden-Limburg) (op verzoek
van de PvdA).
Info-RO d.d. 23 mei 2012
•
agenda is akkoord, met de aanvulling bouwbeleidsplan 2012.
4.
Invulling informatieavond 22 mei 2012.
Akkoord.
5.
Evaluatie laatste cyclus.
De heer Boonen merkt op dat het behandelen van agendapunten in meerdere commissies, zoals
gebeurde met GOML/Hoge Dunk/OML/Brainport onwenselijk is. De agendacommissie stelt dat
dit niet altijd te vermijden is. Er wordt zoveel mogelijk gecombineerd behandeld.
De agendacommissie is van mening, dat het van de raadsagenda halen van twee agendapunten
niet de schoonheidsprijs verdiende. De SP-fractie had formeel gelijk. Dit had eerder moeten
gebeuren, bijvoorbeeld na de commissiebehandeling of in de digitale agendacommissie-ronde.
6.
Rondvraag.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
CC:

raad, college, groot-CMO, griffie, F. Speet
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