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Onderwerp
Beleidskalender 1-2018

Voorstel
1. "Beleidskalender 1-2018" vast te stellen.
2. "Beleidskalender 1-2018" na vaststelling door te sturen naar de Raad

Inleiding
Met dit voorstel wordt de 7e editie van de Beleidskalender (1-2018) voor de Raad
aangeboden.

Bij de samenstelling van de kalender wordt sinds kort gebruik gemaakt van een nieuwe
toepassing. Dit heeft ertoe geleid dat de lay-out van de rapportage op onderdelen anders
uit ziet. De rubrieken waaruit de kalender is opgebouwd zijn identiek met de vorige versies.
Kende de kalender echter voorheen een opbouw per kwartaal, is deze nu inqedeeld op
datum van raadsvergadering.

Beoogd effect/doel
. De gemeenteraad, het college en de organisatie op eenvoudige en overzichtelijke

wijze informeren over welke documenten, wanneer in 2018 aan de Raad ter
besluitvorming worden aangeboden.

. De gemeenteraad, het college en de organisatie beter in staat te stellen te sturen
op visie en op doelstellingen.

Argumenten
Niet van toepassing

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Niet van toepassing.
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Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeuil lehouder

CS - Concernstaf

Jeroen van Veen
(0495-575575 )

drs. W.P.J. (Wendy) van E¡jk

B&W-voorstel:
D)-574Aú

Zaaknummer:
574797

Publicatie:
Openbaar

Weert,
4 oktober 2018

Sooft besluit: Besluit coflege
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Uitvoering/evaluatie
Met dit voorstel wordt "Beleidskalender 1-2018' voor de Raad aangeboden.

Communicatie/ participatie
De "Beleidskalender 1-2018' versturen aan de Raad

Overleg gevoerd met
Intern ¡

CMT
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