Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 14 januari 2014
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 12 november 2013.
N.a.v. het verslag merkt mw. Kadra op, dat de vergadering van de commissie EZ goed is
verlopen, ondanks de volle agenda. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.

Vaststellen voorlopige agenda vergaderingen en informatiebijeenkomsten
raadscommissies.

Informatieavond 22 januari 2014
Ook de “Bestuursopdracht Samenwerken en Uitbesteden: Deelopdracht Stadstoezicht” zal
worden besproken. De raadsvoorstellen zijn beschikbaar vóór de informatieavond. De nietopenbare stukken worden ter inzage gelegd voor behandeling in de commissie AZ.
Raadscommissie Algemene Zaken 27 januari 2014

De Bestuursopdracht Samenwerken en Uitbesteden: Deelopdracht Stadstoezicht wordt
geagendeerd bij portefeuillehouder Heijmans.

De brief van het college van 14 januari 2014 over de motie inzake overzicht externe
uitbesteding wordt geagendeerd.

Op verzoek van CDA en PvdA wordt TILS-792 (verzoek toestaan activiteit in De Bosuil)
geagendeerd.

Op verzoek van het CDA wordt TILS-798 (evaluatie Project Acht) geagendeerd. Dit kan bij
de veiligheidsrapportage worden behandeld.
Raadscommissie Welzijn 28 januari 2014

Op verzoek van Weert Lokaal wordt TILS-807 (geldigheidsduur indicaties hulp bij
huishouden) geagendeerd; op verzoek van Weert Lokaal en CDA wordt TILS-816
(Keenter hart) geagendeerd; op verzoek van het CDA worden TILS-806 (rapportages
Munttheater, Rick en Bibliocenter), TILS-830 (jaarstukken Stichting Rick), TILS-809 (de
Lichtenberg) en TILS-835 (jaarverslag Erfgoedcluster) geagendeerd.

De overeenkomst over de waterskibaan komt op 21 januari a.s. in het college. Het
onderwerp wordt onder voorbehoud geagendeerd en de stukken worden nagezonden.
Raadscommissie Economische Zaken 29 januari 2014

Het voorstel inzake de fietstunnel is niet gereed; het onderwerp wordt van de agenda
gehaald.

De toetsingskader Stichting Keyport 2020 worden niet als raadsconsultatie, maar als
informatiestuk aan de commissie voorgelegd.



Op verzoek van het CDA worden TILS-812 (competitie Communities In Bloom
International) en TILS-822 (verkeersbesluit Nelissenhofweg) geagendeerd.

Raadscommissie Ruimtelijke Ordening 30 januari 2014

Op verzoek van het CDA wordt TILS-811 (kwartaalrapportage gebiedsbureau)
geagendeerd.

Geagendeerd wordt het voorstel inzake het verruimen van criteria artikel 160
Gemeentewet ten aanzien van transacties onroerend goed.

De agendacommissie geeft er de voorkeur aan dat de commissie RO al om 19.00 uur
begint met het niet-openbare deel over de zaak Lemmers. De griffier zal dit aan de
commissie voorstellen.
Info-RO 5 februari 2014
Dhr. Sijben merkt op dat de gang van zaken niet correct is. De raad wordt gevraagd wensen en
bedenkingen uit te brengen, maar er ligt slechts een collegebesluit (TILS-stuk) voor. De
bijeenkomst is ook niet bedoeld voor de raad, maar slechts voor twee commissies. Als er
richtinggevende uitspraken worden verwacht zou er een raadsvoorstel dienen te worden
voorgelegd. In een informatiebijeenkomst kunnen er geen richtinggevende uitspraken worden
verwacht. Na enige discussie stemt de agendacommissie in met de agenda voor de
bijeenkomst.
Informatieavond 26 februari 2014
De agenda is akkoord. Er wordt verzocht om vantevoren wel stukken ter voorbereiding toe te
zenden.
Extra info-RO
De griffier heeft het verzoek gekregen in februari een extra info-RO te plannen over
Beekstraatkwartier. STEC kan dan de uitkomsten van de risico-analyse presenteren en Focus
Vastgoed kan zijn plan toelichten. De griffier zal aan de commissie RO voorstellen deze info-RO
op 19 februari te laten plaatsvinden.
4.
Evaluatie laatste cyclus.
Mw. Kadra spreekt dhr. Lempens aan op zijn taalgebruik en recalcitrantie tijdens de commissie
EZ. Dhr. Lempens geeft aan dat hij duidelijk wilde zijn.
5.
Rondvraag.
Dhr. Boonen vraagt n.a.v. de rondleiding in het nieuwe stadhuis of het niet toch mogelijk is om
het afscheid van de oude raad op 25 maart daar te laten plaatsvinden. De raadsleden die in
maart afscheid nemen hebben immers de besluitvorming inzake het stadhuis op hun naam
staan. Dhr. Sijben geeft aan dat mw. Nouwen de meningen daarover bij raadsleden peilt en de
gemeente daarover zal berichten.
CC:

raad, college, GLOW-groot, griffie, communicatie
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