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Onderwerp
Aandacht voor kinderen school AZC

Voorstel

1) Kennis te nemen van de inhoud van de brief van 11 april 2020 afkomstig van
2)
3)

mevrouw Vaes;
Deze brief te beantwoorden middels bijgevoegde concept-antwoordbrief en
De gemeenteraad te informeren via de Tils-lijst.

Inleiding
Mevrouw Vaes heeft op ll april 2020 een brief gestuurd waarin aandacht wordt gevraagd
voor de kinderen die de school van het AZC bezoeken. Deze brief stuurt zij mede namens
vier andere personen.

Beoogd effect/doel
De brief van mevrouw Vaes voorzien van een inhoudelijke react¡e

Argumenten
Met mevrouw Vaes is op 29 april 2020 een gesprek gevoerd. De beantwoording van de
brief ligt in de lijn van hetgeen is besproken. Zij heeft aangegeven de personen welke de
brief mede ondeftekend hebben over de inhoud van het gesprek te informeren.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

Weert,
13 mei 2020
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Soort besluit: Besluit college

In te vullen door het B&W secretañaat:
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door
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De secretaris,
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Niet van toepassing.

Duurzaamhcid
Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing,

@¡e
De raadsleden in kennis stellen van de antwoordbrief via de Tils-lijst.

Overleg gevoerd met
Intern:

Stokbroeks
Lemmen
Monique Bessems
Marie-Michèle

Ton

Beleidsadviseur Onderwijs
Kabinetschef
Projectleider Concernstaf

Extern:
Yvonne Vaes

Bijlagen:
-Brief 11 april 2020 afkomstig van mevrouw Vaes, mede namens vier andere personen.
-Concept concept-antwoord brief.
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