
overzicht van de te behandelen Raadsdocumenten

woensdag 13 maart
2019Beleidskalender Gemeente Weert:

CommissiePortefeuillehouderRaads
vergadering

B&W
vergadering

BesluitvormingsdocumentActieResultaatDoelstellingProgramma

13-3-2019

Middelen & BestuurHeijmans A.13-3-201929-1-2019Integraal veiligheidsplanOpstellen Integraal veiligheidsbeleidsplanIntegraal veiligheidsbeleidsplan1.1 Bestrijden van criminaliteit1. Openbare orde
en veiligheid

Middelen & BestuurHeijmans A.13-3-201929-1-2019Kadernota VeiligheidsregioVaststellen kadernota Veiligheidsregio
NML

Kadernota Veiligheidsregio1.1 Borgen veiligheid en zorg1. Openbare orde
en veiligheid

Middelen & BestuurHeijmans A.13-3-201929-1-2019Raadsvoorstel wijziging APVVoorstel tot wijzigen APV
(ondermijningsartikel)

Wijziging APV (ondermijningsartikel)1.1 Bestrijden van criminaliteit1. Openbare orde
en veiligheid

Ruimte & EconomieGeelen T.13-3-201929-1-2019Rapport onderzoek warenmarkt binnenstad
Weert

MarktbeleidMarktbeleid3.1 Vitale binnenstad3. Economische
zaken en promotie

Samenleving &
Inwoners

Geelen T.13-3-201929-1-2019Besluit over herschikking maatschappelijke
voorzieningen Boshoven

Besluit over herschikking
maatschappelijke voorzieningen
Boshoven

Uitvoeren (actieprogramma)
voorzieningenplannen stedelijk gebied

5. Sport, cultuur,
recreatie en
openbaar gebied

Ruimte & EconomieHeuvel v.d. M.13-3-201929-1-2019Ontwerp Herinrichting Keent fase 1Ontwerp Herinrichting Keent fase 1Herinrichting Keent fase 17.2 Verminderen wateroverlast7. Volksgezondheid
en milieu

Ruimte & EconomieEijk van W.13-3-201929-1-2019Kredietvoorstel (her)inrichting openbare ruimte
Sportstraat

Uitgifte gronden ten behoeve van sociale
huurwoningen Sportstraat

Sociale huurwoningen Sportstraat8.1 Tempo houden op bouwontwikkeling8. Volkshuisv.,
ruimt.ordening en
sted.vernieuwing

Ruimte & EconomieEijk van W.13-3-201929-1-2019Bestemmingsplan Bergerothweg 81A en 81BBestemmingsplan Bergerothweg 81A en
81B

Bestemmingsplan Bergerothweg 81A en
81B Stramproy

8.1 Tempo houden op bouwontwikkeling8. Volkshuisv.,
ruimt.ordening en
sted.vernieuwing

Middelen & BestuurGeelen T.13-3-201929-1-2019RaadsvoorstelOpstellen van een raadsvoorstel met de
consequenties van een openstelling op
zaterdagmorgen.

Besluit over de zaterdagmorgen
openstelling Publieksbalies.

9.6 Onderzoek naar openingstijden9. Middelen,
bestuur en
algemeen beheer

17-4-2019

Ruimte & EconomieHeuvel v.d. M.17-4-20195-3-2019Vaststellen POL uitwerking werklocaties (SML
verband)

POL uitwerking werklocaties (SML
verband)

Pol.uitwerking werklocaties(SML
verband)

3.1 Compleet en duurzaam aanbod
bedrijv.terr.

3. Economische
zaken en promotie

Samenleving &
Inwoners

Gabriëls G.17-4-20195-3-2019Raadsvoorstel uitbreiding IKC Laarraadsvoorstel krediet uitbreiding IKC LaarKredietstelling capaciteitsuitbreiding IKC
Laar

4.1 Aanb.ond.huisv.afst.dem.ontw.en
belangst.perc.

4. Onderwijs

Ruimte & EconomieHeuvel v.d. M.17-4-20195-3-2019Plan van aanpak singelvisiePlan van aanpak singelvisieSingel5.4 Duurzaamheid,
biodivers.klimaatadaptatie

5. Sport, cultuur,
recreatie en
openbaar gebied

BV-IWGabriëls G.17-4-20195-3-2019Restauratie Sint DonatuskapelRestauratie Sint DonatuskapelRestauratie Sint Donatuskapel5.2 Aandacht erfgoed, monum.en
cult.historie

5. Sport, cultuur,
recreatie en
openbaar gebied

Samenleving &
Inwoners

Geelen T.17-4-20195-3-2019Bestuursopdracht maatschappelijke
voorzieningen Weert-Zuid

Bestuursopdracht herschikking
maatschappelijke voorzieningen Weert-
Zuid aanbieden aan gemeenteraad

Besluit toekomst maatschappelijke
voorzieningen Weert-Zuid

5. Sport, cultuur,
recreatie en
openbaar gebied

29-5-2019

Middelen & BestuurEijk van W.29-5-20199-4-2019Kadernota 2020/ 1e tussenrapportage 2019Kadernota 2020/ 1e tussenrapportage
2019

Kadernota 2020/ 1e tussenrapportage
2019

5-6-2019

Ruimte & EconomieEijk van W.5-6-20199-4-2019Raadsbesluit Meerjarenperspectief
Grondexploitatie

Meerjarenperspectief GrondexploitatieMeerjarenperspectief grondexploitatie

Middelen & BestuurHeijmans A.5-6-20199-4-2019Plan van aanpak Radicaal en extreem gedragOpstellen Plan van aanpak Radicaal en
extreem gedrag

Plan van aanpak Radicaal en extreem
gedrag

Samenleving &
Inwoners

Geelen T.5-6-20199-4-2019Strategische VisieBestuursopdracht strategische visieStrategische Visie

Ruimte & EconomieEijk van W.5-6-20199-4-2019Onderzoek naar branchering PDVOnderzoek naar branchering PDVBranchering PDV3. Economische
zaken en promotie

Samenleving &
Inwoners

Gabriëls G.5-6-20199-4-2019Kredietvoorstel kindcentrum AltweerterheideKredietvoorstel kindcentrum
Altweerterheide

realisatie kindcentrum Altweerterheide
kredietvoorstel

4.1 Aanb.ond.huisv.afst.dem.ontw.en
belangst.perc.

4. Onderwijs

Ruimte & EconomieGabriëls G.5-6-20199-4-2019Besluitvorming over de laad- en loskraanBesluitvorming over de laad- en loskraanBesluitvorming over de laad- en
loskraan

5.2 Aandacht erfgoed, monum.en
cult.historie

5. Sport, cultuur,
recreatie en
openbaar gebied

Samenleving &
Inwoners

Geelen T.5-6-20199-4-2019Aangepaste algemene subsidieverordening
(ASV)

Voorzien in meerjarige
subsidieverleningen voor een deel van
het subsidiebestand.
Verordening/regeling aanpassen en ter
besluitvorming aanbieden aan het college
van B&W

Aangepaste subsidieverordening die
voorziet in meerjarige subsidieverlening
voor (een gedeelte van) het vaste
subsidiebestand

5. Sport, cultuur,
recreatie en
openbaar gebied



Samenleving &
Inwoners

Geelen T.5-6-20199-4-2019Herinrichtingsplan Open Club BoshovenOpen Club BoshovenOpen Club Boshoven5.1 Stimuleren initiatieven Open
sportverenigingen

5. Sport, cultuur,
recreatie en
openbaar gebied

Samenleving &
Inwoners

Gabriëls G.5-6-20199-4-2019In samenspraak met het Pact van de
binnenstad te bezien op welke manier de
put in de historische route kan worden
opgenomen en zichtbaar wordt gemaakt;
De uitkomst hiervan aan de Raad voor te
leggen.

Waterput Markt5.2 Reg.prov.(land)uitstral.Wrt cult.stad
vergr

5. Sport, cultuur,
recreatie en
openbaar gebied

BV-IWGeelen T.5-6-20199-4-2019Evaluatieverslag en voorstel nieuwe regelingSubsidieregeling burgerinitiatieven: het
college komt begin 2e kwartaal 2019 met
een evaluatie van de subsidieregeling
burgerinitiatieven en een nieuwe regeling
met de gevolgen voor 2020 e.v. naar de
raad.

Subsidieregeling burgerinitiatieven6.5 Activ.komen in aanm.subs.via fonds
burg.init.

6. Zorg, inkomen
en participatie

Samenleving &
Inwoners

Sterk P.5-6-20199-4-2019Raadsvoorstel sociaal domein brede aanpak
inclusief positie/rol De Risse

Spreekt uit dat:De uitkomst van het
oriëntatietraject voor de raad niet
bindend is;Een voorstel aan de raad
meerdere scenario’s moet bevatten met
daarin ook maatschappelijke gevolgen;De
raad een gedegen afweging moet kunnen
maken;

Oriëntatietraject sociaal domein6.2 Inw.facil.mee te doen. Inw.moet
volw.particip.

6. Zorg, inkomen
en participatie

Samenleving &
Inwoners

Sterk P.5-6-20199-4-2019Raadsvoorstel regiovisie huiselijk geweld en
kindermishandeling

Opstellen raadsvoorstel regiovisie
huiselijk geweld en kindermishandeling +
uitvoeringsagenda

Regiovisie huiselijk geweld en
kindermishandeling + uitvoeringsagenda

6. Zorg, inkomen
en participatie

Ruimte & EconomieGabriëls G.5-6-20199-4-2019Krediet beschikbaar stellen voor revolverend
fonds energie als onderdeel van
uitvoeringsprogramma duurzaamheid.

Onderzoek mogelijkheden en kosten
instellen revolverend fonds energie:
krediet revolverend fonds

Revolverend fonds energie7.3 Energieneutraal in 20407. Volksgezondheid
en milieu

Ruimte & EconomieEijk van W.5-6-20199-4-2019Wensen en bedenkingen ten aanzien van
overeenkomst met Wonen Limburg inzake
tijdelijke woningen.

Wensen en bedenkingen ten aanzien van
in gebruik geven grond voor tijdelijke
woningen.

Realiseren tijdelijke woningen8.1 Aandacht voor kwetsb.inwon.en
arbeidsmigr.

8. Volkshuisv.,
ruimt.ordening en
sted.vernieuwing

Ruimte & EconomieEijk van W.5-6-20199-4-2019Bestemmingsplan 'Industriekade 32-34 en 25'Bestemmingsplan 'Industriekade 32-34
en 25'

Bestemmingsplan 'Industriekade 32-34
en 35'

8.2 Actueel ruimtelijk kader8. Volkshuisv.,
ruimt.ordening en
sted.vernieuwing

Middelen & BestuurEijk van W.5-6-20199-4-2019Voorstel aanbesteding accountantsdienstenNieuwe aanbesteding
accountantsdiensten 2019-2022

Aanbesteding Accountantsdiensten9. Middelen,
bestuur en
algemeen beheer

3-7-2019

Samenleving &
Inwoners

Gabriëls G.3-7-201921-5-2019B&W voorstel en/of Raadsbesluit zichtbaar
maken waterput

Draagt het college op: - Onmiddellijk te
beginnen met het conserveren van de
waterput zodat bij de uiteindelijke
uitvoering er niet meer gebroken hoeft te
worden in de bestrating van de markt;

Waterput Markt

Middelen & BestuurEijk van W.3-7-201921-5-2019Jaarstukken 2018Jaarrekening 2018Jaarrekening 2018

Middelen & BestuurHeijmans A.3-7-201921-5-2019Nota Strategisch PersoneelsbeleidOpstellen nota in afstemming met ORNota Strategisch Personeelsbeleid

Ruimte & EconomieEijk van W.3-7-201921-5-2019Vaststellen 4e partiële herziening
bestemmingsplan en 3e partiële herziening
exploitatieplan Kampershoek-Noord (v.d. Valk,
gecoördineerd besluit)

Vaststellen 4e partiële herziening
bestemmingsplan en 3e partiële
herziening exploitatieplan Kampershoek-
Noord (v.d. Valk, gecoördineerd besluit)

4e Partiële herziening bestemmingsplan
en 3e partiële herziening Exploitatieplan
Kampershoek-Noord (V.d. Valk,
gecoördineerd besluit)

3.1 Aantr.kracht Wrt verst.als woon-werk-
recr.stad

5. Sport, cultuur,
recreatie en
openbaar gebied

Ruimte & EconomieHeuvel v.d. M.3-7-201921-5-2019Instemmen met visie op herinrichting
stadspark.

Stadspark (visie)Stadspark (visie)5.4 Stimul.gebr.en
verbet.kwalit.openb.ruimt.

5. Sport, cultuur,
recreatie en
openbaar gebied

Samenleving &
Inwoners

Sterk P.3-7-201921-5-2019Raadsvoorstel overdrachtsdocument en
beheersmaatregelen Omnibuzz

Opstellen raadsvoorstel
Beheersmaatregelen en
overdrachtsdocument Omnibuzz

Beheersmaatregelen en
overdrachtsdocument Omnibuzz

6.3 Basis voorzieningen is helder en op
orde

6. Zorg, inkomen
en participatie

Samenleving &
Inwoners

Sterk P.3-7-201921-5-2019Raadsvoorstel begrotingswijziging 2019,
begroting 2020 en meerjarenperspectief De
Risse

Opstellen raadsvoorstel
begrotingswijziging 2019, begroting 2020
en meerjarenperspectief De Risse

Begroting 2019 (wijziging), begroting
2020 en meerjarenperspectief De Risse

6.3 Basis voorzieningen is helder en op
orde

6. Zorg, inkomen
en participatie

Samenleving &
Inwoners

Sterk P.3-7-201921-5-2019Raadsvoorstel raadsvoorstel
begrotingswijziging 2019, begroting 2020 en
meerjarenperspectief Omnibuzz

Opstellen raadsvoorstel
begrotingswijziging 2019, begroting 2020
en meerjarenperspectief Omnibuzz

Begroting 2019 (wijziging), begroting
2020 en meerjarenperspectief Omnibuzz

6.3 Basis voorzieningen is helder en op
orde

6. Zorg, inkomen
en participatie

Ruimte & EconomieGabriëls G.3-7-201921-5-2019Vaststellen uitgangspunten Regionale Energie
Strategie (RES)

Uitgangspunten Regionale Energie
Strategie (RES)

Uitgangspunten notitie Regionale
Energie Strategie

7.3 Energieneutraal in 20407. Volksgezondheid
en milieu

Ruimte & EconomieHeuvel v.d. M.3-7-201921-5-2019hemel- en grondwaterverordeningVaststellen hemel- en
grondwaterverordening

Hemel- en grondwaterverordening7.2 Verminderen wateroverlast7. Volksgezondheid
en milieu

Ruimte & EconomieHeuvel v.d. M.3-7-201921-5-2019Subsidieregeling afkoppelen hemelwaterHerziening subsidieregeling afkoppelen
hemelwater

Subsidieregeling afkoppelen hemelwater7.2 Verminderen wateroverlast7. Volksgezondheid
en milieu

Ruimte & EconomieEijk van W.3-7-201921-5-2019Vaststellen regionale Structuurvisie Wonen
2018-2022

Geactualiseerd regionaal kader op basis
van de prognoses 2017, waarin opnieuw
vastgelegd wordt in hoeverre
planvoorraad moet worden afgestemd op
behoefte

Herijking Structuurvisie Wonen, Zorg en
Woonomgeving Midden-Limburg

8.1 Tempo houden op bouwontwikkeling8. Volkshuisv.,
ruimt.ordening en
sted.vernieuwing



Ruimte & EconomieEijk van W.3-7-201921-5-2019Vaststellen bestemmingsplan 'Diesterbaan 31'Bestemmingsplan 'Diesterbaan 31'Bestemmingsplan 'Diesterbaan 31'8.1 Tempo houden op bouwontwikkeling8. Volkshuisv.,
ruimt.ordening en
sted.vernieuwing

25-9-2019

Ruimte & EconomieHeuvel v.d. M.25-9-201913-8-2019Beheersvisie binnenstadActualiseren/digitaliseren Beheersvisie
Binnenstad

Beheersvisie Binnenstad1.1 Borgen veiligheid en zorg1. Openbare orde
en veiligheid

Ruimte & EconomieHeuvel v.d. M.25-9-201913-8-2019Raadsvoorstel en tekeningenBesluit over de herinrichting na afronding
alle bouwwerkzaamheden stadhuis e.o.

Herinrinchting Wilhelminastraat2.1 Verbeteren verkeersveiligheid2. Verkeer, vervoer
& waterstaat

Ruimte & EconomieGeelen T.25-9-201913-8-2019Vaststellen regionale visie toerisme en
recreatie

Regionale visie toerisme en recreatieRegionale visie toerisme en recreatie5.3
Vrijetijdseconom.pass.binn.doelst.duurz.he
id

5. Sport, cultuur,
recreatie en
openbaar gebied

Samenleving &
Inwoners

Geelen T.25-9-201913-8-2019Raadsbesluit invulling maatschappelijke
voorzieningen Weert-Zuid

Haalbaarheidsstudie ter besluitvorming
toekomst maatschappelijke
voorzieningen Weert-Zuid aanbieden aan
college van B&W

Besluit toekomst maatschappelijke
voorzieningen Weert-Zuid

5. Sport, cultuur,
recreatie en
openbaar gebied

Samenleving &
Inwoners

Geelen T.25-9-201913-8-2019Raadsvoorstel vaststelling geactualiseerd
topsportbeleid

Actualisatie topsportbeleidTopsportbeleid5.1 Topsportbel.beter aansl.bij
act.ontwikkel.

5. Sport, cultuur,
recreatie en
openbaar gebied

Samenleving &
Inwoners

Geelen T.25-9-201913-8-2019Raadsvoorstel vaststelling actualisatie
binnensportbeleid

Actualisatie binnensportbeleidBinnensportbeleid5.1 Vraag/aanbod binnensportacc.in balans
brengen

5. Sport, cultuur,
recreatie en
openbaar gebied

Samenleving &
Inwoners

Heuvel v.d. M.25-9-201913-8-2019Nota Arbeidsmarktbeleid Midden-LimburgVaststellen nieuw Regionaal
arbeidsmarktbeleid

Regionaal arbeidsmarktbeleid6. Zorg, inkomen
en participatie

Samenleving &
Inwoners

Sterk P.25-9-201913-8-2019Raadsvoorstel verevening jeugdhulp vanaf
2020

Opstellen raadsvoorstel verevening
jeugdhulp vanaf 2020

Verevening Jeugdhulp vanaf 20206. Zorg, inkomen
en participatie

Ruimte & EconomieGabriëls G.25-9-201913-8-2019Bestemmingsplan 'Geitenhouderijen'Bestemmingsplan 'Geitenhouderijen'Bestemmingsplan 'Geitenhouderijen'7.1 Buitengebied in balans7. Volksgezondheid
en milieu

Ruimte & EconomieHeuvel v.d. M.25-9-201913-8-2019Geactualiseerd Gemeentelijk RioleringsplanEvaluatie Gemeentelijk RioleringsplanActualisatie Gemeentelijk Rioleringsplan7.2 Verminderen wateroverlast7. Volksgezondheid
en milieu

Ruimte & EconomieGabriëls G.25-9-201913-8-2019Raadsvoorstel Beleidsnotitie ecologisch
bermbeheer

Uitvoering beheer en onderhoud bermen7.2 Meer vergoening en ontstening7. Volksgezondheid
en milieu

Ruimte & EconomieEijk van W.25-9-201913-8-2019Instemmen met kredietvoorstel voor
uitplaatsing bedrijf aan de Beemdenstraat

Vervolg geven aan het in 2017 gestarte
traject om te komen tot uitplaatsing
milieuhinderlijke bedrijven

Uitplaatsen milieuhinderlijke bedrijven8.1 Uitplaatsen milieuhinderl.bedrijven8. Volkshuisv.,
ruimt.ordening en
sted.vernieuwing

Middelen & BestuurEijk van W.25-9-201913-8-2019Raadsvoorstel vaststelling afzonderlijke
subsidieverordening waarin opgenomen de
goedgekeurde derde partijen waaraan de
gemeente leningen of garanties uit hoofde van
de 'publieke taak' mag verstrekken.

Uitwerking van art. 3, lid 1 van het
"Treasurystatuut gemeente Weert" in een
afzonderlijke subsidieverordening.

Subsidieverordening m.b.t.
garantstellingen/borgstellingen

9. Middelen,
bestuur en
algemeen beheer

6-11-2019

Middelen & BestuurEijk van W.6-11-201917-9-20192e tussenrapportage 20192e tussenrapportage 20192e tussenrapportage 2019

Middelen & BestuurEijk van W.6-11-201917-9-2019Begroting 2020Begroting 2020Begroting 2020

13-11-2019

Samenleving &
Inwoners

Heijmans A.13-11-201917-9-2019Horeca EvenementenbeleidOpstellen Horeca EvenementenbeleidHoreca Evenementenbeleid1.3 Kwaliteitsverbetering veiligheid1. Openbare orde
en veiligheid

Middelen & BestuurHeijmans A.13-11-201917-9-2019Plan van aanpak Ondermijnende CriminaliteitOpstellen Plan van aanpak
ondermijnende criminaliteit

Plan van aanpak ondermijnende
criminaliteit

1.1 Bestrijden van criminaliteit1. Openbare orde
en veiligheid

Ruimte & EconomieEijk van W.13-11-201917-9-2019Weert-West, kredietvoorstel t.b.v. uitbreiden
parkeren

Weert-West, kredietvoorstel t.b.v.
uitbreiden parkeren

Weert-West, kredietvoorstel t.b.v.
uitbreiden parkeren

5.3
Verb.toegank.ontsl.nat.rec.geb/routestruct
.

5. Sport, cultuur,
recreatie en
openbaar gebied

Samenleving &
Inwoners

Gabriëls G.13-11-201917-9-2019Vaststellen ErfgoedverordeningAanpassing ErfgoedverordeningErfgoedverordening5.2 Aandacht erfgoed, monum.en
cult.historie

5. Sport, cultuur,
recreatie en
openbaar gebied

Samenleving &
Inwoners

Sterk P.13-11-201917-9-2019Raadsvoorstel Beleidsplan sociaal domein 2020
t/m 2023

Opstellen Beleidsplan Sociaal Domein
2020 t/m 2023 + raadsvoorstel

Beleidsplan Sociaal Domein 2020 t/m
2023

6.5 visie/ambitie 2020-2023 via
beleidsoc.domein

6. Zorg, inkomen
en participatie

Samenleving &
Inwoners

Heuvel v.d. M.13-11-201917-9-2019Evaluatie en actieplan opvang en integratie
verguninghouders

Evalueren huidig beleid en opstellen
actieplan opvang en integratie
vergunninghouders vanaf 2020

Beleids- en actieplan opvang en
integratie vergunninghouders

6.2 Inw.facil.mee te doen. Inw.moet
volw.particip.

6. Zorg, inkomen
en participatie

Ruimte & EconomieHeuvel v.d. M.13-11-201917-9-2019Definitief ontwerp BungalowparkVaststellen definitief ontwerp
Bungalowpark

Wateroverlast Bungalowpark7.2 Verminderen wateroverlast7. Volksgezondheid
en milieu

18-12-2019

Middelen & BestuurEijk van W.18-12-20195-11-2019Slotwijziging 2019Slotwijziging 2019Slotwijziging 2019

Middelen & BestuurEijk van W.18-12-20195-11-2019Door de raad vastgestelde belasting- en
legesverordening

Belasting- en legesverordening 2020Belasting- en legesverordening 2020

Samenleving &
Inwoners

Heijmans A.18-12-20195-11-2019Prostitutiebeleid/Wijziging APVOpstellen prostitutiebeleid/Wijziging APVProstitutiebeleid/Wijziging APV1.1 Borgen veiligheid en zorg1. Openbare orde
en veiligheid

Ruimte & EconomieHeuvel v.d. M.18-12-20195-11-2019MobiliteitsplanVeilige schoolroutes en veilige fietsroutesVeilige school- en fietsroutes2.1 Verbeteren verkeersveiligheid2. Verkeer, vervoer
& waterstaat



Ruimte & EconomieHeuvel v.d. M.18-12-20195-11-2019Vaststellen Gemeentelijk Verkeers- en
Vervoersplan (GVVP)

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan
(GVVP)

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan
(GVVP)

2.1 Vergroten bereikbaarheid2. Verkeer, vervoer
& waterstaat

Ruimte & EconomieHeuvel v.d. M.18-12-20195-11-2019Raadsvoorstel en tekeningenBesluit over de reconstructie n.a.v.
ruimtelijke onwikkeling winkelcentrum
Leuken

Reconstructie St. Jobstraat en rotonde
Ringbaan Oost/Maaslandlaan

2.1 Verbeteren verkeersveiligheid2. Verkeer, vervoer
& waterstaat

Ruimte & EconomieHeuvel v.d. M.18-12-20195-11-2019Instemmen met definitief ontwerp herinrichting
stadspark en kredietvoorstel.

Stadspark (Definitief ontwerp en
kredietvoorstel)

Stadspark (definitief ontwerp en
kredietvoorstel)

5.4 Stimul.gebr.en
verbet.kwalit.openb.ruimt.

5. Sport, cultuur,
recreatie en
openbaar gebied

Samenleving &
Inwoners

Sterk P.18-12-20195-11-2019Uitvoeringsprogramma dementiedraagt het college op om een integraal
plan van aanpak te maken en dit aan de
raad voor te leggen, met een voorstel
voor de dekking van de kosten en
uitvoering; in dit plan het volgende aan
de orde te laten komen:

Dementievriendelijke gemeente6.3 Dementievriendelijke gemeente6. Zorg, inkomen
en participatie

Samenleving &
Inwoners

Sterk P.18-12-20195-11-2019Raadsvoorstel wijziging verordening WmoVerordening Wmo aanpassen op grond
van gewijzigd beleid, zoals eigen bijdrage

Verordening Wmo actualiseren6.3 Basis voorzieningen is helder en op
orde

6. Zorg, inkomen
en participatie

Samenleving &
Inwoners

Sterk P.18-12-20195-11-2019Raadsvoorstel gewijzigde gemeenschappelijke
regeling Omnibuzz

Opstellen raadsvoorstel gewijzigde
gemeenschappelijke regeling Omnibuzz

Gewijzigde gemeenschappelijke regeling
Omnibuzz

6.3 Basis voorzieningen is helder en op
orde

6. Zorg, inkomen
en participatie

Samenleving &
Inwoners

Sterk P.18-12-20195-11-2019Raadsvoorstel wijziging Verordening JeugdhulpVerordening Jeugdhulp actualiseren ivm
gewijzigd beleid

Verordening Jeugdhulp actualiseren6.3 Basis voorzieningen is helder en op
orde

6. Zorg, inkomen
en participatie

Ruimte & EconomieGabriëls G.18-12-20195-11-2019Regionale visie landbouw en natuurOpstellen Regionale visie landbouw en
natuur

Regionale visie landbouw en natuur7.1 Buitengebied in balans7. Volksgezondheid
en milieu

Ruimte & EconomieGabriëls G.18-12-20195-11-2019Regionale bodemkwaliteitskaart en regionale
bodemnota

Een vastgestelde bodemnota met
bodemkwaliteitskaart en
bodemfunctieklassenkaart

Bodemnota met bodemkwaliteitskaart
en bodemfunctieklassenkaart

7. Volksgezondheid
en milieu


