Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 24 september 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 F. Kadra (vz. commissie EZ)
de heer V. van Brussel (VVD)
mevrouw M. Wolfs (griffier)
de heer M. Knaapen (secretaris)

Afwezig:

de heer H. Lempens (vz. agendacommissie en vz. commissie WZ)
mevrouw M. Zaaboul (plv. vz. commissie WZ)
de heer A. Jacobs (plv. vz. commissie RO)
de heer B. Peterse (plv. vz. commissie EZ)

1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Er is bericht van
verhindering van de voorzitter.
2.
Vaststellen verslag bijeenkomst 27 augustus 2013.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.

Vaststellen voorlopige agenda raadscommissies.

Raadscommissie Algemene Zaken d.d. 7 oktober 2013

Toegevoegd wordt een raadsvoorstel over het onderzoek naar de kostendekkendheid
van de gemeentelijke leges. Wethouder Van Eersel zal hierbij aanwezig zijn vanwege
het (grote) onderdeel bouwleges.
Raadscommissie Welzijn d.d. 8 oktober 2013

Toegevoegd wordt het raadsvoorstel “Vaststellen van subsidieplafonds voor het jaar
2014 voor subsidies uit de Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen
2013 en bijbehorende deelsubsidieverordeningen en subsidies uit de
Wijzgingsverordening subsidies welzijn en evenementen 2013.”.

Geagendeerd worden TILS-757 (subsidie Munttheater; op verzoek van PvdA en CDA),
TILS-759 (inrichting Montessorischool; op verzoek van PvdA) en TILS-764 (jaarstukken
en subsidie AMW-ML; op verzoek van CDA).

De SP heeft de suggestie bij de agendacommissie neergelegd om een avond te
organiseren over de basisscholen Leuken en Laarveld. Dit onderwerp is vorige week in
de commissie Welzijn aan de orde geweest. De PvdA heeft ook reeds voorgesteld een
integrale informatieavond te plannen over de diverse zaken binnen de wijk Leuken
(N280, wonen, school en winkelen). Bovendien komt dit onderwerp op 25 september in
de raad aan de orde (motie vreemd aan de orde van de dag).
Raadscommissie Economische Zaken d.d. 9 oktober 2013

Bij het agendapunt over GOML/OML/Hoge Dunk/Brainport wordt een presentatie
gehouden over Keyport.
Raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 10 oktober 2013

Toegevoegd wordt een raadsvoorstel waarmee het bezwaar inzake Koenderstraat 1B
kennelijk niet-ontvankelijk wordt verklaard.

Bij het raadsvoorstel over de woonvisie Leuken wordt de presentatie gehouden, die voor
de info-RO van 23 oktober stond gepland.

Info-RO d.d. 23 oktober 2013

De woonvisie Leuken wordt van deze agenda verwijderd.
4.
Evaluatie laatste cyclus.
Geen opmerkingen.
5.
Rondvraag.
De heer Boonen vraagt of de raadsleden een rondleiding door het nieuwe stadhuis kunnen
krijgen. Er worden regelmatig rondleidingen gehouden, maar nog niet voor raadsleden. De
secretaris merkt op dat de gemeente nog niet de eigenaar van het gebouw is, maar hij zal
nagaan of dit mogelijk is.
De heer Sijben vraagt of het standpunt van de gemeente is dat derden geen presentaties in
informatiebijeenkomsten of raadscommissies mogen houden. De agendacommissie geeft aan
dat dat juist is. Dat is alleen anders als derden in opdracht van de gemeente werkzaam zijn en
in die hoedanigheid worden verzocht commissie of raad te informeren.
CC:

raad, college, GLOW-groot, griffie, communicatie
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