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Onderwerp

Toezeggingen raadsvergadering 7 november 2018

Voorstel

Kennis te nemen van de toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 7 november
20 18.

Inleiding

In de raadsvergaderingen kunnen door het college toezeggingen worden gedaan

Beoogd effect/doel

Het college kennis te laten nemen van de in de raadsvergadering gedane toezeggingen. In
de raadsvergadering van 7 november 2018 zijn de volgende toezeggingen gedaan:

Buroemeester Heijmans
. 2e tussenrapportage 2018: met de heer Sijben wordt een afspraak gemaakt over de

verhoging van het budget voor rechts- en deskundige advisering met € 100.000,-.
. Het college informeert de raad over de incidentele prioriteiten.

Portefeu i llehouder Ga briëls
Met schoolbesturen zal worden overlegd om te kijken of schoolpleinen vergroend kunnen
worden.

Portefeuillehouder Van den Heuvel
De raad wordt betrokken bij het eventueel opstellen van het integraal groenbeleidsplan
(aandacht hebben voor de verbetering van de kwaliteit van het openbaar groen).

Portefeuillehouder Geelen

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeuil lehouder

Griff¡e

Paul Otten
(o49s-s7s207)

A.A.M.M. (Jos) Heijmans

B&W-voorstel:
DJ-623942

Zaaknummer:
623932

Publicatie:
Ooenbaar

S B W

GG

W

MvdH

W

TG

W

WVE

W

PS

akkoord

bespreken

Soort besluit: Beslu¡t college .lr.

Weert,
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. Nagegaan wordt of de beleidsindicator niet-spoters kan worden uitgesplitst in
leeftijdscategorieën en de raad wordt daarover geÏnformeerd.

¡ De gemeente Weert zal de van Horne Stad ook na 2018 blijven uitdragen.

Argumenten

N.v.t.

Kanttekeningen en risico's

N.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

N.v.t.

Duurzaamheid

N.v.t.

Uitvoering/evaluatie

N.v.t.

Com mun icatie/ participatie

Dit besluit wordt ter kennis gebracht van de raads- en commissieleden en geagendeerd
voor de eerstvolgende vergadering van de drie raadscommissies.

Overleg gevoerd met

N.v.t.

Bijlagen:
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