Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 25 september 2012
Aanwezig:

de heer P. Sijben (vz. commissie AZ en plv. voorzitter agendacommissie)
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 B. Lempens (vz. agendacommissie en vz. commissie WZ)
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 plaatsvervangend voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij
vermeldt de berichten van verhindering. De heer Knaapen komt iets later.
2.
Vaststellen verslag bijeenkomst 28 augustus 2012.
Naar aanleiding van het verslag: de heer Boonen vraagt of er al stukken zijn betreffende de
West-Tangent. De griffier antwoordt dat dit niet het geval is en het onderwerp nog niet rijp is
om op 4 oktober aanstaande te presenteren. Verder stelt de heer Boonen aan de orde, dat er
veel TILS-stukken op de agenda’s voor de raadscommissies worden gezet, waarna op de avond
zelf de fractievertegenwoordiger niet meer weet waarom. Het is vervelend als deze
onderwerpen dan voor niets worden voorbereid. De behandeling van de TILS-stukken neemt
soms ook veel tijd in beslag. In de commissie EZ onlangs zelfs 1,5 uur.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Vaststellen voorlopige agenda raadscommissies.
Raadscommissie Algemene Zaken d.d. 8 oktober 2012
•
Als verlenging van de ontheffing van het woonplaatsvereiste van de burgemeester in de
vorm van een raadsvoorstel aan de raad wordt aangeboden, wordt dat aan de agenda
toegevoegd. Indien dit niet het geval is, komt het in het FVO aan de orde.
•
Op verzoek van CDA en PvdA wordt geagendeerd TILS-518 (opdrachtverstrekking 600
jaar Weert); op verzoek van de PvdA wordt TILS-492 (bezoek Hangzhou oktober)
geagendeerd.
Raadscommissie Welzijn 9 oktober 2012
•
Op 2 oktober behandelt het college het raadsvoorstel “besluiten tot vaststelling
subsidieplafonds algemene subsidieverordening welzijn en evenementen 2013”; dit
wordt aan de agenda toegevoegd.
•
Op verzoek van het CDA worden geagendeerd: TILS-496 (combinatiefunctionarissen
volleybal), TILS-505 (tijdelijke dienstverbanden Risse), TILS-508
(combinatiefunctionaris cultuurcoach), TILS-514 (jaarverslag erfgoedcluster) en TILS516 (Punt Welzijn). Op verzoek van de PvdA wordt geagendeerd TILS-504 (jaarstukken
Bosuil).
•
De griffier zal nagaan waarom agendapunt 10 een raadsvoorstel is. Het verhogen van
de tarieven van gemeentelijke sportaccommodaties is een collegebevoegdheid.
Raadscommissie Economische Zaken 10 oktober 2012
•
Op verzoek van de PvdA worden geagendeerd: TILS-507 (intentieovereenkomst
terminal Weert-Cranendonck), TILS-510 (voortuinen in bruikleen) en TILS-517
(jaarrekening centrummanagement Weert).

•

De griffier zal nagaan waarom agendapunt 10 een raadsvoorstel is. Het behandelen van
de jaarrekening van centrummanagement is een collegebevoegdheid. Tevens zal
worden nagegaan waarom er zowel een raadsvoorstel als een TILS-stuk over dit
onderwerp zijn opgesteld.

Raadscommissie Ruimtelijke Ordening 11 oktober 2012
•
D66 vraagt waarom er elementen over het projekt Complex Poort van Limburg uit de
commissievergadering naar de info-RO zijn verschoven en stelt voor om dit projekt als
vast agendapunt op de commissie-agenda te plaatsen. De heer Kusters licht toe dat de
agendacommissie het agendapunt heeft verplaatst naar de info-RO omdat daar een
presentatie stond gepland en omdat de commissie-agenda erg lang was. De griffier
geeft aan dat de tussenrapportage abusievelijk niet is geagendeerd; dit zal alsnog
gebeuren. De secretaris meldt dat tevens een raadsvoorstel over de met de exploitant
van het zalencentrum te sluiten overeenkomst en een raadsvoorstel over parkeren in
Beekpoort aan de agenda kunnen worden toegevoegd. De agendacommissie stemt
hiermee in.
•
Op verzoek van de PvdA wordt TILS-498 (bouwleges) geagendeerd en op verzoek van
het CDA TILS-512 (grondruil Stichting Ark).
•
Niet uitgesloten is dat het onderwerp afwijzen verzoek om wijziging bestemmingsplan
ter plaatse van Koenderstraat 1B opnieuw in de commissie aan de orde komt.
Info-RO d.d. 24 oktober 2012
•
De informatieavond begint om 19.00 uur met de cultuurkaart. Verder wordt de avond
besteed aan het bestemmingsplan Buitengebied.
•
Het onderwerp grondbedrijf komt (in samenhang met het nieuwe grondprijsbeleid) op 6
december a.s. aan de orde. De heer Van Brussel merkt op dat in de Commissie
Onderzoek Jaarrekening is afgesproken dat de input van de accountant hierbij wordt
betrokken. Deze zou de behandeling van dit onderwerp in de commissie bijwonen.
•
De haalbaarheidsstudie van V.O.F. bypass Beekstraat in het kader van het projekt
Beekstraatkwartier is eind november gereed en kan op de agenda voor de info-RO van
6 december worden gezet. De agendacommissie geeft aan dat er dan wel ook een
reactie van het college op deze studie beschikbaar moet zijn alsmede het toegezegde
besluitvormingsschema.
4.

•

Informatieavond 4 oktober 2012: West-Tangent en Lichtenberg.
De griffier heeft vernomen dat het onderwerp West-Tangent nog niet rijp is voor
behandeling. Voorgesteld wordt om de informatie in het projektenoverzicht, dat in het
vierde kwartaal wordt verspreid, aan de raad te verstrekken. De griffier zal nagaan op
welk moment een presentatie nuttig is.

5.
Evaluatie laatste cyclus.
Geen opmerkingen.
6.
Rondvraag.
De griffier zal het concept-vergaderschema 2013 aan de agendacommissie mailen en in het
college brengen met een verzoek om een reactie.
CC:

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