Afsprakenlijst agendacommissie d.d. 18 februari 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)

1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2.
Vaststellen verslag bijeenkomst 14 januari 2014.
De heer Van Brussel staat ten onrechte bij de afwezigen. Hij is geen lid meer van de
agendacommissie. Onderaan pagina 1 moet “fietstunnel” worden vervangen door “fietsdoorgang
Maaseikerweg”. Het verslag wordt met inachtname van deze wijziging vastgesteld.
3.

Vaststellen voorlopige agenda vergaderingen en informatiebijeenkomsten
raadscommissies.

Informatieavond 26 februari 2014
Akkoord.
Raadscommissie Algemene Zaken 10 maart 2014

Op verzoek van Weert Lokaal en CDA wordt geagendeerd TILS-866 (grondslagen
begroting 2015).

Op verzoek van het CDA worden geagendeerd TILS-865 (tussentijdse bevindingen
accountant) en TILS-840 (actieplan integrale veiligheid); dit laatste kan betrokken
worden bij de veiligheidsrapportage (agendapunt 10).

Op verzoek van de PvdA wordt geagendeerd TILS-846 (werken op afspraak in nieuwe
stadhuis).
Raadscommissie Welzijn 11 maart 2014
 De visie op de erfgoedruimte komt op 25 februari in het college, dan wordt bezien of
behandeling in de commissie mogelijk is.

Het CDA agendeert TILS-841 (inventarisatienota voorzieningenplannen), TILS-851
(burgerhulpverlening/AED’s), TILS-856 (uitwerkingsovereenkomst 2014; hieromtrent
heeft het college een niet-openbare notitie toegezegd, deze is nog niet beschikbaar),
TILS-858 (voortgangsrapportage mantelzorgondersteuning, vrijwilligersbeleid en
verknopen van kennis) en TILS-859 (subsidie Punt Welzijn).
Raadscommissie Economische Zaken 12 maart 2014

De agendacommissie besluit de agenda’s van de commissies EZ en RO samen te voegen
en de vergadering op 13 maart te laten plaatsvinden. Op 12 maart vindt het grote
lijsttrekkersdebat plaats en de commissie-agenda’s laten samenvoeging toe.

Op verzoek van CDA en PvdA wordt geagendeerd TILS-847 (fiets- en
voetgangersverbinding project turborotonde).

Het CDA agendeert TILS-845 (jaarverslag CMW 2012).

De PvdA agendeert TILS-842 (verkeersbesluit wegen buitengebied Stramproy).

Raadscommissie Ruimtelijke Ordening 13 maart 2014

Lemmers blijft vooralsnog een vast agendapunt. Het is aan de nieuwe raad om hier
verandering in aan te brengen.
Info-RO 18 maart 2014
Vanwege de datum (een dag vóór de verkiezingen) zullen er in principe geen projecten worden
aangemeld.
4.
Evaluatie laatste cyclus.
Geen opmerkingen.
5.
Rondvraag.
Dhr. Sijben merkt op dat nagenoeg de hele B&W-besluitenlijst wordt aangemerkt als TILSstukken. De TILS-lijst is gaandeweg stukken met uiteenlopende status gaan bevatten. Zo
worden de antwoorden op art. 40 RvO-vragen soms zelfs als TILS-stuk aangemerkt, terwijl
daarvoor een speciale procedure in het RvO is vastgelegd.
Geconstateerd wordt dat dit de laatste bijeenkomst van de agendacommissie in deze
samenstelling was.
CC:

raad, college, GLOW-groot, griffie, communicatie
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