Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 12 november 2013
Aanwezig:

de heer H. Lempens (vz. agendacommissie en vz. commissie WZ)
de heer P. Sijben (plv. vz. agendacommissie en 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)
mevrouw M. Wolfs (griffier)
de heer M. Knaapen (secretaris)

Afwezig:

mevrouw M. Zaaboul (plv. vz. commissie WZ)
de heer B. Peterse (plv. vz. commissie EZ)
de heer A. Jacobs (plv. vz. commissie RO)
de heer V. van Brussel (VVD)

1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2.
Vaststellen verslag bijeenkomst 24 september 2013.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.

Vaststellen voorlopige agenda vergaderingen en informatiebijeenkomsten
raadscommissies.

Informatieavond 20 november 2013
De heer Lempens zal deel 1 van deze informatie-avond voorzitten. Alle raadsleden worden
uitgenodigd.
Raadscommissie Algemene Zaken d.d. 25 november 2013

Geagendeerd wordt het vaststellen van de verordeningen 2014 met bijbehorende
tarieventabellen (exclusief parkeergelden, rioolrechten en reinigingsheffingen,
deze worden behandeld in de commissie EZ, en exclusief de bouwleges, deze
worden behandeld in de commissie RO).

Het raadsvoorstel inzake deelneming van collegeleden in de stichting Keyport wordt
geagendeerd voor de commissie EZ (portefeuillehouders Coolen en Van Eersel).

De 3e financiële rapportage wordt voor alle commissies geagendeerd. Technische
vragen dienen tijdens de informatiebijeenkomst van 20 november te worden gesteld.

Het raadsvoorstel inzake de bestuursopdracht samenwerken en uitbesteden wordt
geagendeerd voor de commissie EZ.

Op verzoek van de fractie PvdA wordt TILS-772 (evaluatie Bospop) geagendeerd.
Raadscommissie Welzijn d.d. 26 november 2013

Op verzoek van de PvdA-fractie worden geagendeerd TILS-776 (uitwerking nota
minimabeleid), TILS-782 (werkervaringsbanen allochtone bijstandsgerechtigden) en
TILS-783 (actieprogramma integratie); op verzoek van het CDA TILS-780 (brief
veiligheidsregio) en TILS-784 (brieven wijkraad Leuken). Gelet op de omvang van de
commissie-agenda bezien deze fracties of agendering echt noodzakelijk is.

Het onderwerp van het raadsvoorstel inzake de begroting van het zwembad wordt nog
bezien; het is geen raadsbevoegdheid om deze begroting vast te stellen.
Raadscommissie Economische Zaken d.d. 27 november 2013

Op verzoek van de CDA-fractie wordt de rapportage over HCE geagendeerd
(portefeuillehouder Litjens).

Geagendeerd wordt het nagekomen raadsvoorstel inzake de kruising HushoverwegRietstraat-Floralaan.






Geagendeerd wordt het vaststellen van de verordeningen 2014 met bijbehorende
tarieventabellen (uitsluitend voor wat betreft de parkeergelden, rioolrechten en
reinigingsheffingen).
De onderwerpen deelneming collegeleden in stichting Keyport, samenwerking MiddenLimburg en MIP-6 van GOML worden voor de commissie EZ geagendeerd
(portefeuillehouders Coolen en Van Eersel). De notitie van de heer Sijben wordt hierbij
betrokken. De leden van de commissies AZ en RO worden uitdrukkelijk uitgenodigd. De
heer Lempens verzoekt in het FVO van 13 november een oproep aan de
fractievoorzitters te doen om er in hun fracties op aan te dringen dat ook leden van
andere commissies deze bijeenkomst bijwonen, zodat de voorstellen in de raad van 11
december behandeld kunnen worden.
Het raadsvoorstel inzake de bestuursopdracht samenwerken en uitbesteden wordt
geagendeerd voor de commissie EZ.

Raadscommissie Ruimtelijke Ordening d.d. 28 november 2013

Geagendeerd wordt het vaststellen van de verordeningen 2014 met bijbehorende
tarieventabellen (uitsluitend voor wat betreft de bouwleges).

Op verzoek van de PvdA-fractie wordt geagendeerd TILS-777 (realisatieovereenkomst
met familie Teeuwen) en op verzoek van de fracties PvdA en CDA TILS-773 (verkoop
bedrijfsgrond aan dhr. Schepens) en TILS-790 (bestemmingsplan Kloosterstraat).

De stand van zaken Lemmers blijft een vast agendapunt.

MIP-6 wordt in de commissie EZ behandeld.

Het werkplan 2014 CZW wordt op de agenda voor de info-RO van 4 december gezet.

De 5e tussenrapportage Beekstraatkwartier wordt eveneens op 4 december in de infoRO behandeld, waar de stand van zaken van de invulling van Beekstraatkwartier
geagendeerd staat.
Info-RO d.d. 4 december 2013

Toegevoegd worden de 5e tussenrapportage Beekstraatkwartier en het werkplan 2014
CZW.
4.






Evaluatie laatste cyclus.
De commissie RO is ondanks de volle agenda op een redelijke tijd afgerond.
Ondanks de uitvoerige bespreking van Keyport in de commissie EZ (2 uur) werd het
voorstel van de raadsagenda afgehaald.
Op de dag van de vergadering van de commissie AZ bleek dat er geen quorum zou zijn.
Er zijn enkele raadsleden bereid gevonden om aanwezig te zijn.
Geconstateerd wordt dat er in commissies niet geprobeerd wordt consensus te bereiken.
Er worden alleen standpunten geformuleerd, waardoor dat in de raad opnieuw gebeurt.

5.
Rondvraag.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
CC:

raad, college, GLOW-groot, griffie, communicatie
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