
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

Aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst BV-IW  

d.d. 12 juni 2018 
 

Onderwerp 1. Opening. 

 Berichten van verhindering zijn ontvangen van mevrouw Duijsters, 

mevrouw T. Winters en de heer Yücel.  

. 

Onderwerp 2. Spreekrecht. 

 Er is geen verzoek om spreekrecht ingekomen. 

 

Onderwerp 3. Vaststellen agenda. 

 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De spreektijd voor de 

Directeur BsGW is 15 minuten. 

 

Onderwerp 

 

4. Kennisnemen aandachtspunten- en actielijst d.d. 22-05-

2018. 

Aandachtspunten Van de lijst wordt kennis genomen. 

Acties  Geen. 

 

Onderwerp 

 

5. Kennisnemen van de lijsten van aan de raad gerichte 

brieven. 

Aandachtspunten Geen. 

Acties  Geen. 

 

Onderwerp 6. Rondvraag. 

Aandachtspunten -De vraag van de fractie SP over de vertrekregeling van de heer 

Visser van het ziekenhuis wordt ter vergadering beantwoord. 

Acties  -De vraag van het CDA of het rapport naar het onderzoek van het 

team publiekszaken in het geheime kastje kan worden gelegd wordt 

bevestigend beantwoord (TOEZEGGING). 

 

Onderwerp 7. Opvang asielzoekers van Hornekazerne. 

Aandachtspunten Geen. 

Acties  Geen. 

 

Onderwerp 8. Toekomst en ontwikkeling BsGW. 

Aandachtspunten -Goede voorlichting geven aan de burgers ook met betrekking tot 

het maken van bezwaar. 

Acties  -De vraag over de gevolgen van de beperking van de BTW-

koepelvrijstelling voor de gemeente wordt zodra dit bekend is door 

de BsGW beantwoord. 

-Met betrekking tot de vrijstelling van gemeentelijke belastingen zal 

de vraag over het toepassen van de hardheidsclausule (door wie en 

op welke manier wordt dit beoordeeld?) nog door de BsGW worden 

beantwoord. 

 

Onderwerp 9. Ondermijning (georganiseerde criminaliteit) en de rol van 

het Riec bij de aanpak hiervan. 

Aandachtspunten In het 4e kwartaal van 2018 wordt een plan van aanpak met 

betrekking tot ondermijning aan de raad aangeboden inclusief het 

daarbij behorende verzoek om extra formatie. 

Acties  Geen. 

 

Onderwerp 10. Raadsinformatiebrief over renovatie en herinrichting 



 

 

museum Jacob van Horne. 

Aandachtspunten -De raad dient regelmatig te worden geïnformeerd over de 

voortgang van het project. 

-Het handboek projectmatig werken moet bij projecten worden 

toegepast. Technische zaken mogen niet worden verwaarloosd. 

Acties Geen. 

 

Onderwerp 11. Sluiting bijeenkomst. 

 De voorzitter sluit de bijeenkomst om 21.35 uur. 

 


