Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 13 november 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 V. Van Brussel (plv. vz. commissie EZ)
mevrouw M. Wolfs-Corten (griffier)
de heer M. Knaapen (secretaris)

Afwezig:

mevrouw F. Kadra (vz. commissie EZ)
de heer L. Boonen (plv. vz. commissie AZ)
mevrouw M. Zaaboul (plv. vz. commissie WZ)
de heer A. Jacobs (plv. vz. commissie RO)
de heer P. Lempens (SP)

1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten
van verhindering.
2.
Vaststellen verslag bijeenkomst 25 september 2012.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Vaststellen voorlopige agenda raadscommissies.
De agendacommissie merkt in zijn algemeenheid op dat, doordat er niet altijd werkwoorden in
onderwerpen van raadsvoorstellen worden gebruikt, soms op de agenda’s niet duidelijk is wat
er van de raad wordt verwacht.
Raadscommissie Algemene Zaken d.d. 26 november 2012
•
De voortgangsrapportages en het projectenoverzicht 4e kwartaal 2012 worden op
de agenda’s van alle raadscommissies bij alle portefeuillehouders gezet.
Raadscommissie Welzijn 27 november 2012
•
Op verzoek van het CDA wordt TILS-531 (brief Cliënten Platform Minima) geagendeerd.
•
Eveneens op verzoek van het CDA wordt als agendapunt toegevoegd “cultuurkaart
Weert en notitie raming instandhoudingskosten professionele instellingen tot en met
2025”.
•
De secretaris zal nagaan of de begroting 2013 van De Risse is ontvangen en
geagendeerd kan worden.
•
De griffier zal nagaan of de presentatie over het nieuwe minimabeleid nodig is,
aangezien er in de vorige commissievergadering al een (uitstekende) presentatie over
dit onderwerp is gehouden.
Raadscommissie Economische Zaken 28 november 2012
•
Presentatie Werthaboulevard: het ontwerp wordt ter inzage gelegd en het B&W-besluit
om voor dit ontwerp te kiezen toegezonden. De raadsleden dienen inzicht te hebben in
waarom hiervoor is gekozen.
Raadscommissie Ruimtelijke Ordening 29 november 2012
•
Op verzoek van Weert Lokaal wordt TILS-534 (Beekstraatkwartier) geagendeerd.
•
De presentatie door mw. Jongeling inzake de welstandsnota gaat niet door; het stuk is
duidelijk genoeg.
•
De griffier zal dhr. Bähler, die een half uur spreekrecht heeft gevraagd over het nieuwe
welstandsbeleid, berichten dat het spreekrecht hiervoor niet bedoeld is en hem enkele
andere suggesties aan de hand doen.

•
•
•

Het CDA meldt voor de rondvraag aan: uitspraak Raad van State inzake Lemmers en
aanvraag omgevingsvergunning Lemmers.
Op verzoek van het CDA wordt het B&W-besluit van 13 november 2012 inzake het
werkplan 2013 CZW geagendeerd.
Geagendeerd wordt het kredietvoorstel bedrijfsklaar maken zalencentrum Complex
Poort van Limburg.

Info-RO d.d. 6 december 2012
Toegevoegd wordt de “visie stadshart”. Als er een plan is wordt dat toegezonden, anders wordt
een toelichting op de stand van zaken op prijs gesteld.
N.B. Daags na de agendacommissie is duidelijk geworden dat het grondbedrijf eveneens geagendeerd kan
worden voor deze bijeenkomst. Hiermee wordt gevolg gegeven aan de op 7 november 2012 aangenomen
motie.

4.

Informatieavond 21 november 2012: financiële paragraaf Complex Poort van
Limburg.
Het raadsvoorstel wordt in zijn geheel naar de raad gezonden, inclusief de huurovereenkomst.
Op 21 november 2012 zal de nadruk liggen op toelichting op en bespreking van de financiële
paragraaf.
5.

Informatieavond 9 januari 2013, voorstel: invulling als werkvergadering
commissie Welzijn over onderwijshuisvesting.
De agendacommissie stemt in met deze invulling.
6.
Evaluatie laatste cyclus.
De griffier merkt op dat de twee presentaties die in de commissie Welzijn zijn gehouden
bijzonder goed waren. De agendacommissie beaamt dat.
Er wordt gesproken over de toon waarop soms vanuit de raad gereageerd wordt naar externe
inleiders.
7.
Rondvraag.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
CC:

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