Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 5 februari 2013
Aanwezig:

de heer P. Sijben (plv. vz. agendacommissie en vz. commissie AZ)
de heer L. Kusters (vz. commissie RO en info-RO)
de heer L. Boonen (plv. vz. commissie AZ)
mevrouw C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal)
mevrouw M. Wolfs-Corten (griffier)
de heer M. Knaapen (secretaris)

Afwezig:

de heer B. Lempens (vz. agendacommissie en vz. commissie WZ)
mevrouw F. Kadra (vz. commissie EZ)
mevrouw M. Zaaboul (plv. vz. commissie WZ)
de heer V. Van Brussel (plv. vz. commissie EZ)
de heer A. Jacobs (plv. vz. commissie RO)
de heer B. Peterse (SP)

1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en vermeldt de berichten van
verhindering.
2.
Vaststellen verslag bijeenkomst 18 december 2012.
Mw. Jacobs merkt op dat zij nooit gesproken heeft over het opstellen van een initiatiefvoorstel
inzake de besteding van de gelden van de reserve sociaal-maatschappelijke doeleinden.
Op de vraag van de voorzitter of het controleprotocol kan worden geagendeerd antwoordt de
griffier dat dit nog niet gereed is.
Het verslag wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.
3.
Vaststellen voorlopige agenda raadscommissies.
Raadscommissie Algemene Zaken d.d. 18 februari 2013
•
Op verzoek van de CDA-fractie worden de TILS-stukken 581 (brief GS
begrotingstoezicht) en 596 (computervirus) geagendeerd.
•
M.b.t. het agendapunt over 600 jaar Weert wordt opgemerkt dat de agendacommissie
in december heeft aangegeven dat centrummanagement alleen in januari en juli een
presentatie dient te geven en in de overige commissievergaderingen dit projekt wordt
besproken aan de hand van een voortgangsrapportage vanuit het college, dat immers
verantwoordelijk is voor dit projekt. Er is geen rapportage ontvangen. Het agendapunt
wordt gehandhaafd, waarbij wordt afgewacht op welke wijze de portefeuillehouder het
onderwerp in de commissie brengt. Opgemerkt wordt dat het niet de bedoeling is dat de
commissie AZ het stichtingsbestuur voor de voeten gaat lopen.
Raadscommissie Welzijn 19 februari 2013
•
Op verzoek van de fracties Weert Lokaal en CDA worden geagendeerd de TILS-stukken
595 (Risse) en 579 (sportbeleid).
•
Geagendeerd wordt het onderwerp criteria besteding reserve sociaal-maatschappelijke
doeleinden. Mw. Jacobs levert uiterlijk 14 februari een bespreekstuk aan. Dit onderwerp
gaat de portefeuillehouders Coolen en Litjens aan en wordt daarom na agendapunt 7
geagendeerd.
•
Het agendapunt over de luchtbehandelingskasten van het zwembad komt te vervallen.
Raadscommissie Economische Zaken 20 februari 2013
•
De SP-fractie stelt voor om het agendapunt herinrichting Noordkade te behandelen in de
commissie RO en de vergadering van EZ te laten vervallen. De agendacommissie vindt
dat de commissie hier zelf over dient te beslissen. De griffier zal het voorstel
rondmailen.

Raadscommissie Ruimtelijke Ordening 21 februari 2013
•
Op verzoek van het CDA worden de TILS-stukken 572 (koopovereenkomsten
bouwkavels) en 578 (kosten ondersteuning nulmeting vastgoed) geagendeerd.
De onder voorbehoud van collegebesluitvorming voor de commissies geagendeerde
raadsvoorstellen zijn, met uitzondering van het voorstel over de luchtbehandelingskasten van
het zwembad, allen door het college akkoord bevonden.
Info-RO d.d. 6 maart 2013
Het programma is akkoord. Het is wenselijk dat er vooraf schriftelijke informatie beschikbaar
wordt gesteld. De bijeenkomst zal plaatsvinden in de raadzaal en niet buiten het stadhuis.
4.
Informatieavond 20 maart 2013, onderwerp speciaal onderwijs.
De invulling is akkoord.
5.

Informatieavond 17 april 2013, voorstel onderwerp: Weert Fair Trade
gemeente?
Het onderwerp is sympathiek, maar de aangeleverde informatie is onvoldoende. De
agendacommissie verzoekt om tijdig vóór de volgende bijeenkomst meer feitelijke informatie te
ontvangen: waarom wordt het onderwerp aan de raad voorgelegd, wat doen we nu al, wat kan
beter, wat kost dat, wat is de relatie met het gemeentelijke aanbestedingsbeleid?
6.
Evaluatie laatste cyclus.
De heer Kusters merkt op dat hij in het FVO heeft voorgesteld om in de raadscommissies te
inventariseren welke aspecten van raadsvoorstellen afdoende zijn besproken en niet meer
opnieuw in de raadsvergadering aan de orde behoeven te komen. Hiermee zou in de raad tijd
kunnen worden bespaard. Het FVO wilde dit uitproberen, maar de commissievoorzitters hebben
het niet toegepast. Hij zal het op 7 februari opnieuw in het FVO aan de orde stellen, omdat het
voorstel kennelijk niet duidelijk genoeg was. Daar zal hij ook aan de orde stellen of
raadsvoorstellen als gevolg van de commissiebehandeling gewijzigd kunnen worden.
7.
Rondvraag.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
CC:

raad, college, GLOW-groot, griffie, communicatie
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