Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 29 mei 2012
Aanwezig:

de heer B. Lempens (vz. agendacommissie en vz. commissie WZ)
de heer P. Sijben (vz. commissie AZ)
mevrouw F. Kadra (vz. commissie EZ)
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. Wolfs-Corten (griffier)
de heer M. Knaapen (secretaris)

Afwezig:

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

1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2.
Vaststellen verslag bijeenkomst 24 april 2012.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.

Vaststellen voorlopige agenda raadscommissies.

Raadscommissie Algemene Zaken d.d. 11 juni 2012
• Geagendeerd worden het voorstel om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen
voor de viering van 600 jaar Weert en het voorstel inzake de nota stadspromotie.
• Op verzoek van de CDA-fractie wordt TILS-421 (concept-inkoopjaarplan 2012, ABCanalyse 2011) geagendeerd.
Raadscommissie Welzijn d.d. 12 juni 2012
• Uit de collegevergadering van heden komen nog twee raadsvoorstellen: subsidie Bosuil en
onderwijshuisvesting Weert-noord. Deze worden geagendeerd.
• Geagendeerd worden de TILS-stukken 416 (jaarrekening-jaarverslag 2011 Munttheater),
417 (subsidiëring Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg), 422 (subsidie
professioneel beheer voor stichtingsbesturen wijkaccommodaties), 423 (stand van zaken
voorbereiding decentralisatie AWBZ-begeleiding naar de Wmo), 424 (realisatieovereenkomst
nieuw sportcomplex DESM), 430 (nota regionaal arbeidsmarktbeleid 2012-2016), 433
aanvraag bekostiging aanleg airco units op drie torens van gebouw Aan de Bron), allen op
verzoek van het CDA. Op verzoek van Weert Lokaal wordt TILS 425 (Dienstverlening Bureau
voor Belgische Zaken en Bureau voor Duitse Zaken) geagendeerd.
Raadscommissie Economische Zaken d.d. 13 juni 2012
• De presentatie over de herinrichting van het groen in de stationsomgeving dient goed
voorbereid te worden. Als er tekeningen zijn worden deze ter inzage gelegd.
• Op verzoek van het CDA worden TILS 418 (bomenbeleidsplan 2012) en TILS 419
(aanbesteding afvalverwerking na 2013) geagendeerd.
• De griffier gaat na of het voorstel over de bijdrage in de nazorg van Navoslocaties, dat
geagendeerd staat voor de commissie RO, niet in de commissie EZ behandeld moet worden.
Naschrift: dit is inderdaad het geval.

Raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 14 juni 2012
• Abusievelijk wordt portefeuillehouder Litjens vermeld op de agenda, dat moet wethouder
Coolen zijn.
• Toegevoegd wordt de regionale sloopregeling veehouderijbedrijven.

Info-RO d.d. 20 juni 2012
Deze bijeenkomst zal geheel worden gewijd aan het bestemmingsplan Buitengebied, in
aanwezigheid van de externe partijen.
4.
Invulling informatieavond 6 juni 2012.
Deze bijeenkomst vindt geen doorgang. Er zijn geen onderwerpen.
5.
Evaluatie laatste cyclus.
Gesproken wordt over de presentatie door de heer G. Polman van de VVV Midden-Limburg in
relatie tot regiomarketing en mevrouw L. Koopmans van de gemeente Weert over het voorstel
inrichting front office dienstverlening VVV in Weert. Mw. Kadra geeft aan dat het als onprettig
werd ervaren dat er meteen een reactie van de raadsleden werd verwacht. Dat kan niet meteen
na afloop van een presentatie. De voorzitter merkt op dat de presentatie van de heer Polman al
jaren hetzelfde is. Bij de tweede presentatie werden de sheets voorgelezen. Bovendien kon niet
alles verteld worden uit tijdgebrek. Er was te weinig tijd voor een discussie. Vantevoren had
informatie toegestuurd moeten worden. Dhr. Sijben vindt het er op lijken dat de ambtelijke
organisatie bepaalt welke lokatie te duur is. Er wordt in één richting gedacht, terwijl er
alternatieven zouden moeten worden voorgelegd.
Dhr. Van Brussel merkt op dat de behandeling van GOML in de gecombineerde EZ/ROvergadering een herhaling was van de eerdere commissiebehandeling. Mw. Kadra en dhr. Sijben
stellen dat dit komt omdat de informatie fragmentarisch beschikbaar is gesteld en niet is
ingegaan op de achter de vragen liggende gedachten en vragen. Dhr. Van Brussel vond het
opvallend dat de spreker bij GOML meteen na zijn spreekrecht de zaal verliet en niet de
behandeling van het onderwerp afwachtte.
De voorzitter merkt op dat niet iedereen zich kan vinden in de memo die voorin de raadsbundel
zit en waarop de afspraken van het FVO m.b.t. de behandeling in termijnen in de raad staan.
Dhr. Van Brussel vindt dat er regelmatig kritiek op de agendacommissie wordt geuit door
raadsleden, maar dat de agendacommissie daar niets mee doet. Afgesproken wordt dat de
agendacommissie beter uitlegt waarom er voor wordt gekozen om een onderwerp op een
bepaald moment of op een bepaalde manier te behandelen.
Dhr. Sijben vindt dat de agendacommissie kritischer moet zijn op het geven van presentaties.
De voorzitter merkt op dat de wethouders hun ambtelijke ondersteuners hierbij ook beter
moeten aansturen.
6.
Rondvraag.
De SP-fractie verzoekt de commissievergaderingen in september een week later te doen
plaatsvinden vanwege de Tweede Kamer-verkiezingen op 12 september en de campagnevoering
in de dagen daaraan voorafgaand. De agendacommissie spreekt zijn voorkeur uit voor het
verplaatsen van de commissie EZ van 12 september naar 18 september en het laten doorgaan
van de andere commissies op de reguliere data. Het voorstel van de SP komt ook in het FVO
van 31 mei aan de orde.
CC:

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