
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

Aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst BV-IW  

d.d. 9 januari 2018 
 

Onderwerp 1. Opening. 

 Berichten van verhindering zijn ontvangen van mevrouw Geboers 

en de heer Peterse. 

. 

Onderwerp 2. Spreekrecht. 

 Er is geen verzoek om spreekrecht ingekomen. 

 

Onderwerp 3. Vaststellen agenda. 

 Bij agendapunt 9 wordt een korte presentatie gegeven.  

 

Onderwerp 

 

4. Kennisnemen aandachtspunten- en actielijst 

informatiebijeenkomst d.d. 28-11-2017. 

Aandachtspunten Van de lijst wordt kennis genomen. 

Acties  Geen. 

 

Onderwerp 

 

5. Kennisnemen van de lijsten van aan de raad gerichte 

brieven. 

Aandachtspunten Geen. 

Acties  Mevrouw Duijsters vraagt om een afschrift van de antwoordbrieven 

op de aan de raad gerichte brieven 328, 345 en 362. 

 

Onderwerp 6. Rondvraag. 

Aandachtspunten Geen. 

Acties  De vraag n.a.v. een krantenartikel of er bij theater de huiskamer 

een kantoor van de Bosuil komt of dat dit een kantoor van Bospop 

is wordt nog beantwoord. 

 

Onderwerp 7. Opvang asielzoekers van Hornekazerne. 

Aandachtspunten Geen. 

Acties  Geen. 

 

Onderwerp 8. Veiligheidsoverzicht (2 maandelijks). 

Aandachtspunten De vraag over toename van misdrijven in de afgelopen 4 weken 

wordt ter vergadering beantwoord en dit heeft de aandacht. 

Acties  Geen. 

 

Onderwerp 9. Memo betrekken inwoners. 

Aandachtspunten Ten aanzien van het kader: 

D66: -gemeente moet zich proactief opstellen naar burgers 

(inwoners informeren, bijvoorbeeld bij ruimtelijke projecten);  

-de commissie moet meegenomen worden bij het aanpassen van 

het kader; 

SP: burgers zo nodig meenemen (“aan de hand houden”); 

PvdA: - het gaat om de wijze waarop de burgers te woord worden 

gestaan (“bejegend”), dit betreft niet het digitale aspect maar het 

aspect van een interne cultuuromslag; 

-burgers moeten ook ruimte krijgen proces en resultaat te sturen, 

er moet flexibiliteit in communicatie mogelijk zijn; 

CDA: de dienstverlening moet passen bij de betreffende doelgroep; 

DUS Weert: naast digitale communicatie blijft er ook mondelinge 

communicatie.  



 

 

Ten aanzien van het tijdpad: 

De commissie is over het algemeen van mening de verdere 

uitwerking aan de nieuwe raad over te laten. De SP gaf aan zo snel 

mogelijk te willen beginnen en dit niet aan de nieuwe raad over te 

laten. 

Acties  Geen. 

 

Onderwerp 10. Stand van zaken Masterplan Informatie architectuur. 

Aandachtspunten Geen. 

Acties Geen. 

 

Onderwerp 11. Woonoverlast. 

Aandachtspunten -Vormen van overlast die met het huidige instrumentarium moeilijk 

aan te pakken zijn. 

-Zorgen voor een goede onderbouwing zodat deze ook bij een 

juridische procedure stand houdt.  

Acties Geen. 

 

Onderwerp 12. Sluiting bijeenkomst. 

 De voorzitter sluit de bijeenkomst om 20.55 uur. 

 


