VOORLOPIGE AGENDA VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE
ORDENING D.D. 12-09-2013
1.

Opening.

2.

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

3.

Vaststellen agenda.

4.

A. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening
d.d. 11 juni 2013.
B. Kennisnemen overzichten conclusies informatiebijeenkomsten RO d.d. 18 en 19 juni
2013.

5.
5.1
5.2
5.3

Ter kennisname:
Lijsten van aan de raad gerichte brieven.
Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 30 mei 2013 en 26 juni 2013.
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:
op verzoek van het CDA TILS-697 (concept integrale woonvisie Leuken), TILS-723 (Derde
actualisatie van de regionale woonvisies Weerterkwartier en Midden-Limburg Oost 20102014) en TILS-734 (Ondersteuning door Asset Facility Management B.V. bij de opzet van
een gedeelte van de meerjaren onderhoudsplanning gebouwen).

Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen
Raadsvoorstellen
7.
Kennisnemen van en instemmen met het evaluatierapport “Regionale sloopregeling
GOML”.
Raadsconsultaties en notities
Liggen niet voor.
Informatie(brieven)
8.
Stand van zaken Lemmers (vast agendapunt).
Portefeuillehouder: H.A. Litjens
Raadsvoorstellen
9.
Beschikbaar stellen van een krediet van € 126.192,= ter terugbetaling van een
ontvangen voorschot in het kader van de tijdelijke stimuleringsregeling SUWIbedrijfsverzamelgebouw (BVG-regeling) door het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.
Raadsconsultaties, informatie(brieven) en notities
Liggen niet voor.
Portefeuillehouder: A.F. van Eersel
Raadsvoorstellen
10.
Vaststellen bestemmingsplan “Molenweg 17 Stramproy” en afzien van vaststelling
exploitatieplan.
11.

Beschikbaar stellen van een krediet van € 183.708,= als bijdrage in de onrendable
investering in het woonzorgcomplex Hushoven.

Raadsconsultaties
12.
Kenbaar maken van wensen en bedenkingen ten aanzien van de Prestatieafspraken
met Wonen Limburg.
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13.

Kenbaar maken van wensen en bedenkingen ten aanzien van het aangaan van een
samenwerkings-/anterieure overeenkomst met Jac Cox Vastgoed B.V. inzake de
herontwikkeling van het gebied rondom de Gamma (Moesdijk).

14.

Kenbaar maken van wensen en bedenkingen aangaande de koopoptieovereenkomst
met Proptimize Nederland B.V.

Informatie(brieven)
Liggen niet voor.
Notities
15.

Bespreken van de 3e tussenrapportage project Beekstraatkwartier (vast agendapunt;
wordt nagezonden).
Op verzoek van het CDA worden de TILS-stukken 699 en 700 (Berichten schrijver brief
Beekstraatkwartier) bij dit agendapunt betrokken.

16.

Presentatie ‘bijpraten’ Poort van Limburg (de heer Joppen).

17.

Bespreken van de 20e tussenrapportage Complex Poort van Limburg (vast
agendapunt; wordt nagezonden).

18.

Sluiting vergadering.
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