
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

Aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst BV-IW  

d.d. 31 mei 2016 
 

Onderwerp � 1. Opening 

 � Berichten van verhindering zijn ontvangen van mevrouw 

Geboers en van Eijk en de heren Heuvelmans,  Kusters, 

Peterse, Stals 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. 10-05-2016 

Aandachtspunten � Van de lijst wordt kennis genomen. 

Acties  � Geen. 

 

Onderwerp 

 

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

brieven 

Aandachtspunten � De vraag m.b.t. tot brief 152 (of er een gesprek plaatsvindt 

met de Stichting Groen Weert) wordt ter vergadering 

beantwoord. 

Acties  � Geen. 

 

Onderwerp � 6. Rondvraag informatieve vragen  

Aandachtspunten � De vraag over de motie integratie en of daarbij samengewerkt 

kan worden met maatschappelijke partners wordt ter 

vergadering beantwoord. 

� De vraag over de omvorming van groenvoorzieningen wordt ter 

vergadering beantwoord. 

� De vraag over volwasseneneducatie (leren Nederlandse taal) 

wordt ter vergadering beantwoord. 

� De vraag of de artikel 40 brief over rioolheffing voor de 

behandeling van de voorjaarsnota wordt beantwoord wordt ter 

vergadering beantwoord.  

Acties  � De vraag over de telefonische bereikbaarheid van de gemeente 

(is het mogelijk dat doorkiesnummer zichtbaar is als iemand 

van de gemeente belt en niet zoals nu het centrale nummer) 

wordt schriftelijk beantwoord. 

� De vraag over het fietsproject AZC (wat is de stand van zaken 

van het overleg met andere gemeenten?) wordt schriftelijk 

beantwoord. 

� De vraag over de verhuizing van de Roos naar Cwartier (krijgen 

de bewoners i.v.m. de daar aanwezige horeca alleen nog koffie 

en thee en geen andere dranken en hoe staat het met de 

maaltijdvoorziening van het huiskamerproject?) wordt 

schriftelijk beantwoord. 

 

Onderwerp � 7. Opvang asielzoekers van Hornekazerne 

Aandachtspunten � Geen. 

Acties  � Geen. 

 



 

 

Onderwerp � 8. Voorjaarsnota 2016 

Aandachtspunten � Geen. 

Acties � Geen. 

 

Onderwerp � 9. Sluiting bijeenkomst 

 � De voorzitter sluit de bijeenkomst om 20.15 uur (na een 

mededeling van de burgemeester in beslotenheid). 

 


