Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 12 maart 2013
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 V. Van Brussel (plv. vz. commissie EZ)
mevrouw M. Wolfs-Corten (griffier)
de heer M. Knaapen (secretaris)

Afwezig:

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 B. Peterse (SP)

1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2.
Vaststellen verslag bijeenkomst 5 februari 2013.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Vaststellen voorlopige agenda raadscommissies.
Raadscommissie Algemene Zaken d.d. 25 maart 2013
•
Op verzoek van de PvdA-fractie worden de TILS-stukken 622 (plan van aanpak
jeugdrisicogroep) en 636 (grondslagen begroting 2014) geagendeerd.
•
Op verzoek van de fracties CDA, Weert Lokaal en PvdA wordt TILS-613 (tussentijdse
bevindingen accountant) geagendeerd.
Raadscommissie Welzijn 26 maart 2013
•
Op verzoek van de fracties SP en PvdA wordt geagendeerd TILS-600 (beleid eetpunten).
•
Op verzoek van D66 wordt TILS-639 (jaarverslag leerplicht RMC) geagendeerd.
Raadscommissie Economische Zaken 27 maart 2013
•
Toegevoegd wordt het raadsvoorstel uitvoeringskrediet € 776.000,00 herinrichting deel
Werthaboulevard en deel Bassin.
Raadscommissie Ruimtelijke Ordening 28 maart 2013
•
Besloten wordt de agenda te splitsen: op 28 maart wordt alleen het Rekenkamerrapport
Poort van Limburg behandeld en op 3 april de rest van de agenda. Voor de info-RO, die
op 3 april gepland stond, wordt een andere datum gezocht.
•
Vanwege de hoeveelheid agendapunten wordt ter vergadering (op 3 april) dan wel
indien zich sprekers aanmelden bekeken of het agendapunt bestemmingsplan
Kloosterstraat een cyclus kan worden doorgeschoven.
N.B. Uit nadere informatie is gebleken dat dit bestemmingsplan wel moet worden behandeld i.v.m.
voortgang project bij Wonen Limburg.

•
•
•
•

Op verzoek van PvdA en D66 wordt TILS-632 (vastgoedobjecten in eigendom
gemeente) geagendeerd.
Op verzoek van het CDA worden de TILS-stukken 601 (nulmeting duurzame
ontwikkeling), 635 (duurzaamheid ambities) en 604 (sloopregeling leegstaande
agrarische bebouwing) geagendeerd.
TILS-641 (ontwerpbestemmingsplan sporthalgebied Leuken) wordt geagendeerd op
verzoek van D66.
Er ligt een aanbod om dhr. Van de Brand (van VD2) een toelichting te laten geven bij
het agendapunt waardering grondexploitaties. Afgesproken wordt om het raadsvoorstel

en de bijbehorende memo af te wachten en dan te bezien of dhr. Van de Brand voor
een volgende vergadering wordt uitgenodigd.
Info-RO 3 april 2013
Er wordt een andere datum gezocht.
4.
Informatieavond 17 april 2013, onderwerp Weert Fair Trade gemeente?
Uit de toelichting blijkt dat de verwachtingen van de presentatie te hoog zijn. Er kan niet
worden verwacht dat de raad in een informatiebijeenkomst een uitspraak doet of een besluit
neemt. De toelichting ontbeert een zakelijke benadering gericht op wat reëel van de raad kan
worden verwacht. Aan het onderwerp fair trade gemeente wordt maximaal 1 uur besteed.
Aansluitend is er nog een informatieavond over de voorjaarsnota. De griffier zal dit bespreken
met de duurzaamheidscoördinator.
5.
Evaluatie laatste cyclus.
D66 merkt op dat de informatie over het grondbedrijf grotendeels hetzelfde was als die in de
vorige presentatie.
De PvdA heeft zich gestoord aan het feit dat er een document uit het geheime kastje naar de
pers is gelekt. Ook vond de PvdA het vreemd dat het college niet aanwezig was tijdens de extra
vergadering van de commissie AZ over de boardletter van de accountant. De secretaris merkt
op, dat de boardletter rechtstreeks aan de raad was gericht.
6.
Rondvraag.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
CC:

raad, college, GLOW-groot, griffie, communicatie
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