Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 28 augustus 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 P.A.W. Otten (plv. 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)
de heer V. Van Brussel (plv. vz. commissie EZ)

1. Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Vaststellen verslag bijeenkomst 29 mei 2012.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Bespreken status bijeenkomst 5 september subsidiebeleid en vervolgtraject.
De bijeenkomst van 5 september zal de status van informatieavond hebben. De stukken worden
met de vrijdagpost meegestuurd.
4.

Vaststellen voorlopige agenda raadscommissies.

Raadscommissie Algemene Zaken d.d. 10 september 2012
•
Het raadsvoorstel “Instemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Limburg-Noord" wordt toegevoegd aan de agenda.
• De brief van het college d.d. 17 augustus 2012 inzake aanpak virus computernetwerk
gemeente Weert wordt op verzoek van het CDA toegevoegd aan de agenda.
• Op verzoek van de CDA-fractie wordt TILS 469 (evaluatieverslag laatste schooldag)
geagendeerd.
Raadscommissie Welzijn d.d. 11 september 2012
•
Het raadsvoorstel “Instemmen met de Verordening Wet afschaffing huishoudinkomenstoets”
wordt toegevoegd aan de agenda.
•
Op verzoek van CDA en PvdA worden TILS 459 (poject opschoonteam) en 481
(convenant met Punt Welzijn over combinatiefunctionarissen) geagendeerd.
Op verzoek van het CDA worden TILS 470 (vaststellen van de subsidie 2011 aan Punt
Welzijn) en 472 (Afschaffing huishoudinkomenstoets WWB) geagendeerd.
Op verzoek van de PvdA worden TILS 445 (clubgebouw VV de Rogstaekers), 451
(tarieven gemeentelijke sportaccomodaties vanaf 1-1-2013), 453 (toetsen en
aanpassen Subsidiebeleid Welzijn 2006) en 460 (concept kadernota en
actieprogramma Wmo begeleiding 2013-2014) geagendeerd.
Raadscommissie Economische Zaken d.d. 18 juni 2012
•
Er zijn twee presentaties geagendeerd. De presentatie over de stationsomgeving betreft een
in de commissievergadering van 13 juni doorgeschoven presentatie. Er zijn geen stukken
met betrekking tot de presentatie over Centrum Management. Een presentatie zonder
voorafgaande stukken is niet gewenst. Voortaan dient de aankondiging van een presentatie
altijd vergezeld te gaan van een stuk. Afgesproken is dat de presentatie over Centrum

•
•

Management maximaal 15 minuten mag duren, waarna er 10 minuten ruimte is voor vragen
en discussie. Dit zal aan de betrokkenen worden doorgegeven.
De portefeuille van wethouder Litjens zal behandeld worden voor de portefeuille van
wethouder Kirkels.
Het raadsvoorstel “Beschikbaar stellen van € 8.770,- in 2012 en 2013 voor
verkeerseducatie op basisscholen en middelbare scholen.” wordt toegevoegd aan de
agenda.

Raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 20 september 2012
•
Met betrekking tot agendapunt 7 “Bespreken reacties op concept-voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied en vervolgtraject” zal naar aanleiding van de
binnengekomen reacties en de B&W-behandeling nog bekeken worden of het punt
gehandhaafd blijft op de agenda. Vooralsnog blijft het punt op de agenda staan.
•
De twaalfde tussenrapportage Complex Poort van Limburg wordt behandeld tijdens de infoRO van 19 september.
•
Op verzoek van de PvdA wordt TILS 454 (art. 40 RvO-brief PvdA d.d. 20 mei 2012 inzake
tijdelijk anders bestemmen en de antwoordbrief van het college daarop) geagendeerd en op
verzoek van het CDA wordt TILS 482 (aanvraag Omgevingsvergunning aan de Stienestraat
2) geagendeerd.
Info-RO d.d. 19 september 2012
De twaalfde tussenrapportage Complex Poort van Limburg en de brief Beekstraatkwartier van 7
augustus 2012 worden behandeld tijdens de info-RO van 19 september. Deze onderwerpen
hebben de status van commissievergadering.
5. Verzoek GGD om presentatie te houden over Productenboek Publieke Gezondheid.
De agendacommissie geeft aan dat de GGD dit onderwerp beter aan de raden in de regio
gezamenlijk kan presenteren. Presentatie in een aparte commissie in Weert ligt niet voor de
hand. Dit zal aan de GGD worden teruggekoppeld.
6. Informatieavond 4 oktober 2012: onderwerp West tangent Weert.
In principe akkoord. Wel wordt gevraagd vooraf ter voorbereiding enig document ter
beschikking te stellen.
7. Evaluatie laatste cyclus.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
8. Rondvraag.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

CC:

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