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VOORLOPIGE AGENDA VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE ALGEMENE ZAKEN 
D.D. 27-01-2014  
 
1. Opening. 
 
2. Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht). 
 
3. Vaststellen agenda. 
 
4. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken  

d.d. 25 november 2013. 
 

5. Ter kennisname: 
5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven. 
5.2 Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 11 december 2013. 
5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties. 
 
6. Rondvraag en TILS-stukken (agendering van TILS-stukken dient zo mogelijk uiterlijk 24 

uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangemeld).  
Ten tijde van het drukken van deze agenda zijn de volgende TILS-stukken geagendeerd: 

 TILS-792 (verzoek toestaan activiteit in De Bosuil) (op verzoek van CDA en PvdA); 
 TILS-798 (tussentijdse evaluatie Project Acht (het bankje) over de periode februari tot en 

met augustus 2013) (op verzoek van het CDA; dit kan bij agendapunt 16 worden 
betrokken). 

 
Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen 
 
Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en informatie(brieven)  
Liggen niet voor. 
 
Notities 
7. Bespreken van de 26e tussenrapportage nieuwbouw stadhuis (vast agendapunt).  
 
 
Portefeuillehouder: H.A. Litjens 
 
Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities 
Liggen niet voor. 
 
Informatie(brieven) 
8. Bespreken van de brief van het college d.d. 14 januari 2014 inzake externe uitbesteding, 

met bijbehorend overzicht (zal worden nagezonden). 
 
 
Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal 
 
Raadsvoorstellen  
9. Aanpassen afschrijvingstermijnen vaste activa. 
 
10. Bestuursopdracht Samenwerken en Uitbesteden, deelopdracht: Belastingen  

(zal worden nagezonden). 
 
11. Kennisnemen van de decembercirculaire 2013 over de algemene uitkering uit het 

gemeentefonds en de daaruit voortvloeiende financiële gevolgen voor de jaren 2011, 2013 
en 2014. 

 
Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)  
Liggen niet voor. 
 
 
Portefeuillehouder: A.A.M.M. Heijmans 
 
Raadsvoorstellen  
12. A. Instemmen met het voorstel over te gaan tot een nadere uitwerking van de 

bestuursopdracht 'samenwerken en uitbesteden' voor het onderdeel 'Stadstoezicht'. 



 

 2 

B. Instemmen met de door het college van B&W opgelegde geheimhouding met betrekking 
tot de bijlage (tabel 2.2.) uit de rapportage van BMC d.d. september 2013 nr. 448082 op 
grond van artikel 10, lid 2, sub b en g WOB  (zal worden nagezonden). 
 

13. Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven nieuwe raad. 
 
14. Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen. 
 
Raadsconsultaties  
15. Kenbaar maken van onze zienswijze met betrekking tot ontwikkelingen binnen de 

brandweerzorg Limburg-Noord.  
 
Informatie(brieven) 
Liggen niet voor. 
 
Notities  
16. Bespreken stand van zaken veiligheid Weert (vast agendapunt). 
 
 
17. Sluiting vergadering. 


