Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 18 december 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. 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 L. Kusters (vz. commissie RO en info-RO)
mevrouw M. Zaaboul (plv. vz. commissie WZ)
de heer A. Jacobs (plv. vz. commissie RO)
de heer B. Peterse (SP)

1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2.
Vaststellen verslag bijeenkomst 13 november 2012.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.

Vaststellen voorlopige agenda raadscommissies.

Raadscommissie Algemene Zaken d.d. 14 januari 2013
•
Het controleprotocol is nog niet gereed, dit komt in de maartcyclus aan de orde.
•
De agendapunten 12 (dependance Stramproy) en 13 (publieksbalies) worden vanwege
hun onderlinge samenhang omgedraaid.
•
De griffier stelt het verzoek van Cemtrummanagement aan de orde om elke
commissievergadering een presentatie te mogen houden over de stand van zaken
jubileumjaar 600 jaar Weert. De agendacommissie vindt dat dit de agenda teveel
belast. Afgesproken wordt dat de projektleider in januari een presentatie houdt over de
initiatieven die al binnengekomen zijn. De griffier zal vooraf informatie inwinnen over de
inhoud van de presentatie. In juni bij het totaalplan kan nogmaals een presentatie
worden gehouden. Voor het overige wordt in principe de voorkeur gegeven aan
schriftelijke rapportages zoals het college ook opstelt inzake het stadhuisproject,
veiligheid, etc. Indien er behoefte bestaat kan een presentatie worden gehouden tijdens
een informatieavond.
Raadscommissie Welzijn 15 januari 2013
•
Mw. C. Jacobs (Weert Lokaal) stelt een initiatiefvoorstel op inzake de besteding van de
gelden in de reserve sociaal-maatschappelijke doeleinden. De griffier geeft aan dat dit
voorstel niet tijdig gereed is voor behandeling in de eerstvolgende cyclus. In het RvO is
een procedure vastgelegd waarmee behandeling in raadscommissie en advisering door
college geborgd is. De agendacommissie agendeert dit initiatiefvoorstel voor de
maartcyclus.
Raadscommissie Economische Zaken 16 januari 2013
•
De griffier zal begin januari nagaan of er nog meer agendapunten zijn. Zo niet dan
wordt indien mogelijk volstaan met een schriftelijke rapportage over de stand van zaken
GOML-OML-Hoge Dunk-Brainport.
Raadscommissie Ruimtelijke Ordening 17 januari 2013
•
Op verzoek van de PvdA worden TILS-554 (inhuur acquisitiekracht) en TILS-559
(gemeentelijke begraafplaats) geagendeerd.

•

Op verzoek van het CDA worden TILS-554 (inhuur acquisitiekracht) en TILS-567 (RUD)
geagendeerd.

Info-RO d.d. 23 januari 2013
Akkoord.
4.

Informatieavond 6 februari 2013, onderwerpen: Weert Fair Trade gemeente? en
Actualisatie speerpunten en vraagstukken t.b.v. de Structuurvisie Weert.
Er is geen nadere informatie ontvangen van de duurzaamheidscoördinator over ‘Weert fair trade
gemeente’. Dit onderwerp heeft geen prioriteit en wordt doorgeschoven tot de eerstvolgende
informatieavond waarvoor nog geen onderwerpen zijn aangemeld. De informatieavond van 6
februari 2013 wordt ingevuld met de structuurvisie.
5.

Informatieavond 6 maart 2013, voorstel: Visie stadshart; stand van zaken
stadshart ruimtelijk spoor en stand van zaken culturele instellingen en
erfgoedhuis.
De agendacommissie stemt in met deze invulling.
6.
Evaluatie laatste cyclus.
Er wordt gesproken over mogelijke oorzaken van de raadsvergadering van drie avonden.
Genoemd worden: commissies overdoen, draaiende standpunten, meerdere woordvoerders,
kwaliteit raadsvoorstellen, vragen die antwoorden en weer nieuwe vragen oproepen, de nieuwe
regels inzake de spreektermijnen.
7.
Rondvraag.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
CC:

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