
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

Aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst BV-IW  

d.d. 10 mei 2016 
 

Onderwerp � 1. Opening 

 � Berichten van verhindering zijn ontvangen van mevrouw 
Duijsters en Zaâboul en de heren v.d. Heuvel, Gabriëls en 
Werps. 

 

Onderwerp � 2. Spreekrecht 

 � Geen verzoeken ingekomen. 
 
Onderwerp � 3. Vaststellen agenda 

 � De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Onderwerp 

 

� 4. Kennisnemen aandachtspunten- en actielijst 

informatiebijeenkomst d.d. 05-04-2016 

Aandachtspunten � Van de lijst wordt kennis genomen. 
Acties  � Geen. 

 
Onderwerp 

 

� 5. Kennisnemen van de lijsten van aan de raad gerichte 

brieven 

Aandachtspunten � Regelmatig zijn er brieven over overlast houtrook. De vraag 
hierover wordt ter vergadering beantwoord. 

� Met betrekking tot de brieven over de Veiligheidsregio wordt 
gevraagd naar de planning van de agendering van de stukken. 
Officieel moeten gemeenten reageren voor 11 juni. De stukken 

worden geagendeerd voor de commissie van 14 juni. De 

raadsvergadering is op 22 juni. Het AB van de veiligheidsregio 

besluit op 8 juli. 

Acties  � Geen. 
 
Onderwerp � 6. Rondvraag informatieve vragen  

Aandachtspunten � De vraag van de SP over de financiële consequenties - ECI 
cultuurfabriek Roermond/GOML- in relatie tot de rechtszaak 
van Rey kan nog niet beantwoord worden. 

� De vraag van DUS Weert over de kosten koffieautomaten wordt 
ter vergadering beantwoord. 

Acties  � De vraag wat het afschaffen van de subsidiëring van het 
schoolzwemmen heeft opgeleverd (wat is er daadwerkelijk 
bezuinigd als de kosten voor het alternatief voor 
schoolzwemmen worden afgezet tegen het bedrag dat 
bezuinigd is op het leerlingenvervoer?) wordt voor de 
commissievergadering van 17 mei schriftelijk beantwoord. 

� De vragen over de subsidieverlening Cable Waterskiwedstrijd 
worden schriftelijk beantwoord. 

� De financiële rapportage 3 D’s wordt samen met een 
raadsinformatiebrief voor de informatieavond van 9 juni aan de 
raad toegezonden. 

 

Onderwerp � 7. Opvang asielzoekers van Hornekazerne 

Aandachtspunten � Geen. 
Acties  � De specificatie van de leeftijdsopbouw van de populatie boven 

18 jaar wordt indien mogelijk volgende keer in de rapportage 
verwerkt. 



 

 

 
Onderwerp � 8. Veiligheidsoverzicht 

Aandachtspunten � Geen. 
Acties � Geen. 
 

Onderwerp � 9. Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet 

Aandachtspunten � Rol van ouders en scholen en verstrekkers van alcohol. 
Acties  � Geen. 
 
Onderwerp � 10. Lokale Educatieve agenda  

Aandachtspunten � Taal(achterstand) kinderen: rol bibliotheken en ouders helpen. 
Acties � Geen. 
 
Onderwerp � 11. Overhead 

Aandachtspunten � Het amendement overhead kan niet alleen door een ambtelijke 
toelichting worden uitgevoerd, er komt ook nog een reactie van 
het college. 

� De raad dient bij de begrotingsbehandeling 2017 over 
voldoende informatie over de nieuwe organisatie te beschikken.  

Acties � Geen. 

 
Onderwerp � 12. Sluiting bijeenkomst 

 � De voorzitter sluit de bijeenkomst om 21.30 uur. 

 


