Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 9 april 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 12 maart 2013.
De finale bespreking over de KMS vindt plaats in de commissie AZ. Het verslag wordt
ongewijzigd vastgesteld.
3.
Vaststellen voorlopige agenda raadscommissies.
Aan de agenda’s van alle commissies wordt toegevoegd “voortgangsrapportages en totale
projectenoverzicht 1e kwartaal 2013”.
Raadscommissie Algemene Zaken d.d. 22 april 2013
•
geagendeerd wordt TILS-646 (wijziging drank- en horecawet) (op verzoek van de
PvdA);
•
geagendeerd wordt TILS-613 (kennisnemen van tussentijdse bevindingen 2012 Deloitte
Accountants) (op verzoek van de fracties CDA).
Raadscommissie Welzijn 23 april 2013
•
geagendeerd wordt TILS-659 (fusieonderzoek Westrom-De Risse Groep) (op verzoek
van de PvdA); dit wordt betrokken bij agendapunt 11.
•
toegevoegd wordt onderwijshuisvoorziening voor scholen gymzalen;
•
de brief over samenwerking en schaalgrootte in het sociale domein wordt deze week
verzonden;
•
op verzoek van het CDA worden geagendeerd TILS-658 (verlenging convenanten
combinatiefunctionarissen voortgezet onderwijs), TILS-661 (projectopdracht
voorzieningenplannen), TILS-668 (projectopdracht Internationale School Eindhoven) en
TILS-669 (brief wijkraad Leuken over gymzaal centrumgebied Leuken).
•
de commissievoorzitter Welzijn vreest onduidelijkheid bij de presentatie bij punt 9
doordat er meerdere portefeuillehouders bij zijn betrokken. De secretaris geeft aan dat
in het college is afgesproken dat wethouder Coolen portefeuillehouder is.
•
Raadscommissie Economische Zaken 24 april 2013
•
op verzoek van het CDA wordt geagendeerd TILS-673 (actualisatie beheervisie
binnenstad);
•
bij agendapunt 8 zullen 3 portefeuillehouders aanwezig zijn en komt er waarschijnlijk
vooraf schriftelijke informatie.
Raadscommissie Ruimtelijke Ordening 25 april 2013

•

geagendeerd wordt het onderwerp vergunningsaanvraag stichting Ark voor het
aanleggen van veeroosters.

Info-RO 8 mei 2013
De griffier zal nagaan of er stukken voor deze bijeenkomst zijn.
4.
Informatieavond 5 juni 2013, onderwerp exploitatie parkeerbedrijf.
Op 4 en 5 juni 2013 vindt het VNG-congres plaats. Als wethouder Kirkels op 5 juni 2013
aanwezig kan zijn, kan deze bijeenkomst doorgaan. Het onderwerp is akkoord.
5.
Evaluatie laatste cyclus.
De agendacommissie constateert dat het een extreem drukke periode is. De commissie RO
heeft 3 avonden vergaderd en er zijn veel extra bijeenkomsten. Ook de raadsagenda voor 10
april 2013 is behoorlijk lang. D66 stelt voor om bij lange agenda’s de zaken die echt behandeld
moeten worden vooraan te agenderen en de andere achteraan. Geconstateerd wordt dat dit tot
problemen kan leiden in de agenda’s van de wethouders en de ambtelijke organisatie. Het is
wellicht verstandiger om dit vooraf in de agendacommissie te bespreken dan op de avond zelf
nog veel in de agenda van de commissie te gaan schuiven. De agenda van de commissie RO in
de vorige cyclus was door een samenloop van grote onderwerpen extreem lang. Afgesproken
wordt de agenda’s kritisch te bekijken en indien mogelijk agendapunten door te schuiven.
6.
Rondvraag.
Op verzoek van de afdeling financiën stelt de griffier aan de orde of het zinvol is op 17 april
2013 een technische, ambtelijke informatieavond te houden over de voorjaarsnota, omdat deze
in de gewijzigde opzet alleen nog programmateksten bevat en geen financiële informatie. Deze
laatste wordt voortaan in kwartaalrapportages aangeboden. Omdat de voorjaarsnota nog niet is
ontvangen, hebben de leden van de agendacommissie er nog geen beeld bij. De voorjaarsnota
wordt op 12 april 2013 verzonden. De griffier zal maandag een mailrondje houden om te bezien
of er behoefte is aan een informatieavond.
De wijze van behandeling van de voorjaarsnota komt aan de orde in het FVO van 18 april a.s.
Er heeft zich een mevrouw bij de griffier gemeld, die een opleiding tot gebarentolk volgt. Zij
verzoekt commissie- en raadsvergaderingen te mogen bijwonen om te kunnen oefenen met
gebarentaal. Zij maakt video-opnames van zichzelf om later terug te zien. De agendacommissie
heeft hier geen bezwaar tegen.
CC:

raad, college, GLOW-groot, griffie, communicatie
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