Aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst BV-IW d.d. 04-02-2015
Onderwerp

Opening


Onderwerp

Spreekrecht



Onderwerp

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Kennisnemen aandachtspunten- en actielijst
informatiebijeenkomst d.d. 14-01-2015



Onderwerp

Er zijn 2 verzoeken om spreekrecht ingekomen van de heren H.
Marechal en G. Verstegen (Wonen Limburg) m.b.t. agendapunt
7 (transformatie van het sociaal domein).

Vaststellen agenda


Onderwerp

Welkom en berichten van verhindering.

Er wordt kennisgenomen van de aandachtspunten- en
actielijst.

Kennisnemen van de lijsten van aan de raad gerichte
brieven



Er wordt kennis genomen van de lijsten van aan de raad
gerichte brieven.

Onderwerp

Veiligheidsoverzicht (2-maandelijks)

Aandachtspunten



Loverboy problematiek: gemeenten moeten aanpak
ketenproblematiek vanaf 2016 zelf gaan betalen. Dit wordt te
zijner tijd voorgelegd aan de raad.

Acties



Persbericht naar aanleiding van ongeluk Ringbaan Oost komt
deze week. Raad krijgt dit voordat het naar de pers gaat.

Onderwerp

Transformatie van het sociaal domein

Aandachtspunten





Acties



Fatima aan zet: door middel van het convenant kan inzicht
worden gegeven in hetgeen elke partij bijdraagt.
Rol van Punt Welzijn en zelfregiecentrum: er moet geen
overlap zijn maar een versterkend effect van uitgaan.
In 2015 wordt geprobeerd om alle initiatieven inzichtelijk te
krijgen zodat er een overzicht van algemene voorzieningen
ontstaat.
Projectplan Boshoven (Hoeskamer ’t Kwintet) wordt

toegezonden aan commissie.
Onderwerp

Ronvraag wethouder Litjens

Aandachtspunten



De vraag over uitbesteding onderhoud openbare ruimte
wordt ter vergadering beantwoord.

Acties



Geen.

Onderwerp

Ronvraag burgemeester Heijmans
Geen vragen.

Onderwerp

Ronvraag wethouder Gabriëls

Aandachtspunten





Antwoorden op artikel 40 vragen RKEC worden betrokken bij
raadsvoorstel.
Beantwoording op vraag kosten opleiding verkeersregelaars
zal naar aanleiding artikel 40 brief geschieden.
De vragen over de beantwoording van de artikel 40 brieven
borgstelling SV Laar worden ter vergadering beantwoord.

Acties



Onderwerp

Ronvraag wethouder Sterk

Aandachtspunten




Acties

Geen.

Geen.
Nagegaan wordt of er een apart telefoonnummer voor WMOzaken kan komen en hoe het met de bereikbaarheid van de
vraagwijzer is gesteld en de commissie krijgt hierover
bericht.

