Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 28 mei 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 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:

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 9 april 2013.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.

Vaststellen voorlopige agenda raadscommissies.

Raadscommissie Algemene Zaken d.d. 10 juni 2013

Toegevoegd wordt het raadsvoorstel kredietstelling 600 jaar Weert.

Nagegaan wordt of de begroting 2014 van de veiligheidsregio geagendeerd kan worden.

Geagendeerd worden TILS-679 (begrotingsbrief 2014 GS) (op verzoek van PvdA) en
TILS-677 (fietsparkeren Oelemarkt) (op verzoek van PvdA en CDA).
Raadscommissie Welzijn 11 juni 2013

De subsidieverordening welzijn en evenementen wordt vooraan geagendeerd, omdat de
leden van de commissie EZ tevens worden uitgenodigd en er drie wethouders bij dit
agendapunt zijn betrokken.

Op verzoek van de PvdA worden geagendeerd TILS-674 (maatschappelijke opvang),
TILS-680 (jaarrekening en –verslag Munttheater) en op verzoek van PvdA en CDA TILS684 (notitie tegenprestatie naar vermogen).
Raadscommissie Economische Zaken 12 juni 2013

De PvdA zal in de raad voorstellen de agendapunten reconstructie Ringbaan noord en
krediet acute verkeersknelpunten niet te behandelen vanwege de grote financiële
consequenties.

Het raadsvoorstel herinrichting stationsomgeving is aangepast.

Toegevoegd wordt een raadsvoorstel dynamiek in betaald parkeren.

Op verzoek van Weert Lokaal en CDA zal worden nagegaan of de stand van zaken
betreffende HCE bij agendapunt 8 betrokken kan worden.

De volgende cyclus zal de stand van zaken GOML weer op de agenda worden gezet.

Nagegaan wordt wanneer het aangekondigde voorstel inzake de oprichting van de
stichting Brainport Midden-Limburg beschikbaar komt.
Noot: navraag heeft uitgewezen dat naar verwachting in de raadsvergadering van september om
wensen en bedenkingen zal worden gevraagd betreffende deelname aan Keyport 2020. Dan kan
ook door de raad kennis worden genomen van de doelstellingen en projectcriteria van Keyport
2020.

Raadscommissie Ruimtelijke Ordening 13 juni 2013

Het college stelt voor de concept-woonvisie Leuken te agenderen voor de info-RO van
19 juni 2013. De agenda voor deze bijeenkomst is echter al gevuld. Nagegaan wordt of
dit onderwerp in de plaats kan komen van het thema concept-duurzaamheidsbeleid.
Noot: Het was de bedoeling de concept-woonvisie op de TILS-lijst te plaatsen; de vast te stellen
woonvisie wordt t.z.t. geagendeerd voor de commissievergadering RO.





Op verzoek van CDA en D66 wordt geagendeerd TILS-686 (projektopdracht
duurzaamheidsbeleid).
De agendapunten inzake Poort van Limburg worden waargenomen door wethouder
Litjens.
Vanwege de overvolle agenda van de commissie RO wordt besloten te vergaderen op 11
juni (parallel aan de commissie WZ) en 13 juni. Mocht een derde avond noodzakelijk
zijn, dan wordt dat 17 juni.

Info-RO 19 juni 2013

Nagegaan wordt of er vooraf schriftelijke informatie over de structuurvisie kan worden
toegestuurd.
4.

Informatieavond 5 juni 2013: exploitatie parkeerbedrijf, definitief ontwerp
inrichting stationskwartier en definitief ontwerp inrichting stadhuisgebied.
Akkoord. De griffier zal zorgen voor broodjes voor degenen die overdag zitting hebben in de
commissie onderzoek jaarrekening.
5.

Informatieavond 18 juni 2013: visie stadshart, culturele instellingen en
erfgoedruimten.
Akkoord. De heer Lempens zal deze bijeenkomst voorzitten.
6.

Informatieavond 4 september 2013: monumentenbeleidsplan en plannen
maatschappelijke opvang.
Akkoord.

7.
Evaluatie laatste cyclus.
De systematiek van de behandeling van de financiële kwartaalrapportages in het BFO i.p.v. een
raadscommissie wordt betrokken bij de evaluatie. Na de verkiezingen wordt bezien of het BFO
een andere status moet/kan krijgen.
8.
Rondvraag.
De griffier vraagt of er belangstelling is voor de uitnodiging van de heer Salemans om het
bedrijf Lemmers te bezoeken. Bij de leden van de agendacommissie blijkt dit niet het geval te
zijn.
CC:

raad, college, GLOW-groot, griffie, communicatie
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