Aandachtspunten- en actielijst gecombineerde informatiebijeenkomst commissies BVIW en Ruimte d.d. 14-10-2015

Onderwerp

Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom op deze
gecombineerde informatiebijeenkomst van beide commissies.
Afwezig zijn: M. Van den Heuvel (Weert Lokaal), M. Engelen
(Weert Lokaal), C. Jacobs (Weert Lokaal), V. Van Brussel
(VVD), G. van Buuren (VVD), J. Engelen (VVD), H. Stals
(CDA), H. Stribos (CDA), J. Vossen (D66), J. Goubet (SP), K.
Duijsters (SP).

Onderwerp

Spreekrecht
Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

Onderwerp

Vaststellen agenda
De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

Onderwerp

A. Kennisnemen aandachtspunten- en actielijst
informatiebijeenkomst BV-IW d.d. 17 september 2015
B. Kennisnemen aandachtspunten- en actielijst
informatiebijeenkomst Ruimte d.d. 16 september 2015
Er wordt kennisgenomen van de aandachtspunten- en actielijsten.

Onderwerp

Kennisnemen van de lijsten van aan de raad gerichte
brieven
De antwoordbrieven op brief nummers 287 (reactie burger
op parkeertarieven) en 265 (Stichting Groen Weert over
kapvergunningen) worden aan de raadsleden beschikbaar
gesteld (TOEZEGGING).
Het CDA merkt op dat het college zou wachten met
afhandeling van brief nummer 280 (Stichting
gemeenschapscentrum Stramproy De Zaal over de drank- en
horecavergunning) tot na de behandeling van de
voorzieningenplannen door de raad.
Het CDA merkt op dat brief nummer 300 (perceptie CZW op
gesprekken en het alternatieve plan) in het geheime kastje
ligt maar op de openbare lijst van aan de raad gerichte
brieven staat. De griffier gaat dit na.
Er wordt kennis genomen van de aan de raad gerichte
brieven.

Acties

Onderwerp

Rondvraag informatieve vragen
Schriftelijk worden de volgende vragen van de fractie DUS
Weert beantwoord (TOEZEGGING):
zijn er vanuit Fatima specifieke klachten binnengekomen
over de bereikbaarheid van deze wijk tijdens de kermis?
welke specifieke klachten zijn er tijdens de kermis nog
meer binnengekomen? Is er een overzicht?
klopt het dat er op dinsdag al allerlei voorzieningen voor
gehandicapten zijn weggehaald waardoor het voor deze
groep op woensdag moeilijker werd?
waren er tijdens de opbouw van de kermis meer
klachten?
De vragen van de PvdA over het parkeren op de Graafschap
Hormelaan richting ziekenhuis worden ter vergadering
beantwoord.
Wethouder Van Eersel deelt mede dat GS van Limburg
hebben ingestemd met een kavelruil met Stichting Ark en
verplaatsing van straalbedrijf Cuijpers naar Kanaalzone I.

Acties

Toelichting visie ICT t.b.v. masterplan (A-stuk) (de
presentatie is te zien via het Bestuurlijk Informatie
Systeem https://gemeenteraad.weert.nl bij de
vergaderstukken van onderhavige bijeenkomst)
Wanneer de inzet van mensen en middelen duidelijk is, is dat
een belangrijk go-no-go-moment.
Raad kaders laten vaststellen (ICT-opdracht, plan van
aanpak met kosten).
Bezien of taakstelling op personeel mogelijk is door
besparing op kosten ICT.
Visie is te mager; vóór uitwerking bepalen welke functie ICT
moet hebben.
Geen.
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Opvang asielzoekers van Hornekazerne

Onderwerp

Aandachtspunten

Aandachtspunten

Acties

Onderwerp
Aandachtspunten

Acties

Starten onderwijs en activiteiten voor kinderen asielzoekers.
COA als partner gemeente.
Transitie noodopvang in kazerne naar AZC.
Afval op terrein.
Bedrijfsnoodplan voor AZC.
Raadsleden informeren over aanpak inburgeren en
taalcursussen voor volwassen vluchtelingen.

Kiezen met visie: Punt Welzijn (A-stuk)
Effecten bezuinigingen op jeugdbeleid.
Raad kaders laten stellen en over inhoud laten discussiëren.
Effecten anders organiseren op maatschappelijke taken.
Terugbrengen aantal fte’s in relatie tot frictiekosten.
Geen.
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Onderwerp

Integrale schulddienstverlening in Weert (A-stuk)
Inzetten op preventie.
Rol andere betrokken organisaties.
Geen.

Voorzieningenplannen stedelijk gebied Weert (A-stuk)
Geen.
Geen.

Tarieventabel parkeren (A-stuk)
Kortparkeren in het centrumwinkelgebied ook buiten de
singels?
Kortparkeren ook in de Maaspoort?
Parkeerbundel voor ambtenaren is goedkoop; gevolgen voor
parkeren bezoekers in het weekend, aangezien parttimer de
bundel ook buiten werktijden kan gebruiken.
Garage onder Cwartier uitzonderen van bundel?
Nagaan of tegoed parkeerbundel mag vervallen na een jaar.
In zone 3 het noemen van straten of staffeling bezien.
Raad informeren over effecten minderinvalidenparkeren op
WMO.

Stand van zaken Stationsplein
Onduidelijke situatie kiss & ride-strook.
Geen.

Sluiting
De voorzitter sluit om 23.20 uur de bijeenkomst onder
dankzegging aan de aanwezigen.

