Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 27 augustus 2013
Aanwezig:

de heer H. Lempens (vz. agendacommissie en vz. commissie WZ)
de heer P. Sijben (vz. commissie AZ)
de heer L. Kusters (vz. commissie RO en info-RO)
de heer L. Boonen (plv. vz. commissie AZ)
mevrouw M. Zaaboul (plv. vz. commissie WZ)
de heer Otten (plv. griffier)
de heer M. Knaapen (secretaris)

Afwezig:

de heer A. Jacobs (plv. vz. commissie RO)
mevrouw F. Kadra (vz. commissie EZ)
de heer B. Peterse (SP)

1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2.
Vaststellen verslag bijeenkomst 28 mei 2013.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.

Vaststellen voorlopige agenda raadscommissies.

Raadscommissie Algemene Zaken d.d. 9 september 2013

Gevraagd wordt in de rondvraag het B&W-besluit van 2 juli 2013 m.b.t. bezetting
stembureaus te bespreken.

Geagendeerd wordt TILS-737 (toestaan activiteit in De Bosuil) (op verzoek van PvdA).

Wat betreft het initiatiefvoorstel van het FVO betreffende de verlenging
woonplaatsontheffing burgemeester Heijmans wordt opgemerkt dat dit een procedureel
initiatiefvoorstel van het FVO is hetgeen nog besproken moet worden in commissie en
raad.
Raadscommissie Welzijn 10 september 2013

De formulering van agendapunt 8 wordt gewijzigd in: “Instemmen met het verstrekken
van een extra subsidie van € 15.000,- aan Stichting Topvolleybal Weert”.

Op verzoek van de PvdA worden geagendeerd TILS-712 (start voorbereiding realisatie
basisscholen Leuken en Laarveld) en TILS-743 (Pilot Generalisten en Centrum Jeugd en
Gezin).
Op verzoek van het CDA wordt TILS-703 (Garantstelling in de vorm van reserveren
topsportsubsidie) behandeld bij agendapunt 8 van de commissie Welzijn. TILS-725
(analyse sportaccommodaties Weert) wordt geagendeerd op verzoek van CDA en PvdA.
Raadscommissie Economische Zaken 11 september 2013

GOML staat weer als vast agendapunt op de agenda. Naar verwachting komt hierover
volgende cyclus een raadsvoorstel.

Bij wethouder Litjens wordt onder informatie(brieven) het bespreken van de
informatiebrief over wateroverlast toegevoegd als apart agendapunt.

De vorige cyclus aangekondigde rapportage over het HCE is nog niet geagendeerd. Zo
mogelijk agenderen voor de volgende commissie.
Raadscommissie Ruimtelijke Ordening 12 september 2013

Onder wethouder Coolen wordt het vaste agendapunt stand van zaken Lemmers
toegevoegd.

Op verzoek van het CDA wordt geagendeerd TILS-697 (concept integrale woonvisie
Leuken). Deze wordt in plaats van 4 september nu naar verwachting in de info-RO van
23 oktober behandeld. Verder worden op verzoek van het CDA geagendeerd TILS-723
(Derde actualisatie van de regionale woonvisies Weerterkwartier en Midden-Limburg
Oost 2010-2014) en TILS-734 (Ondersteuning door Asset Facility Management B.V. bij



de opzet van een gedeelte van de meerjaren onderhoudsplanning gebouwen). Verder
worden op verzoek van het CDA de TILS-stukken 699 en 700 (Berichten schrijver brief
Beekstraatkwartier) behandeld bij agendapunt 14 van de commissie Ruimtelijke
Ordening.
De derde tussenrapportage project Beekstraatkwartier staat eveneens geagendeerd
voor de info RO van 18 september. Tijdens de vergadering op 12 september wordt
bezien of het agendapunt 14 wordt doorgeschoven naar 18 september.

Info-RO 18 september

Reeds besproken bij agenda Ruimtelijke Ordening 12 september.
4.

Informatieavond 4 september: plannen maatschappelijke opvang (agendering
reeds geaccordeerd op 28 mei) en structuurvisie.
Akkoord. Het monumentenbeleidsplan wordt 3 oktober behandeld, maatschappelijke opvang
was reeds geagendeerd, de toelichting is geactualiseerd. De agendacommissie heeft er moeite
mee dat de beide delen van de structuurvisie niet voor de infoavond worden toegezonden
omdat deze niet op 27 augustus in B&W zijn behandeld. De heer Knaapen zal nog nagaan of de
stukken op dinsdagmiddag 3 september na behandeling in B&W alsnog kunnen worden
toegezonden. De voorbereidingstijd is dan echter erg kort voor de commissieleden. Er wordt
dan ook gevreesd dat de proceduretermijn voor het plan in gevaar komt.

5.
Evaluatie laatste cyclus.
M.b.t. de vraag van mevrouw Stokbroeks in de vorige commissie over toezeggingen dat iets aan
de raad zal worden voorgelegd en of het plaatsen op de TILS-lijst betekent dat iets aan de raad
wordt voorgelegd, wordt opgemerkt dat er op gelet moet worden dat een toezegging duidelijk
moet zijn over de manier van informeren. Wellicht dat hier in het kader van het opstellen van
een nieuw reglement van orde voor vergaderingen in samenspraak mevrouw Stokbroeks op
teruggekomen kan worden.
6.
Rondvraag.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
CC:

raad, college, GLOW-groot, griffie, communicatie
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