
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Aandachtspunten- en actielijst extra informatiebijeenkomst d.d. 27-08-2019 

 

 

Onderwerp 

 

Opening. 

 � De voorzitter (dhr. Van de Loo) heet de aanwezigen welkom.  

Er is bericht van verhindering ontvangen van mevrouw E. 

Henderikx en M. Engelen en de heren P. Küsters en T. van 

Gemert. 

 

Onderwerp 

 

Vaststellen agenda. 

 � De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

Onderwerp 

 

Kennisnemen van de aandachtspunten- en actielijsten van 

de extra informatiebijeenkomsten d.d. 7 mei 2019 en 11 juni 

2019 

 � Van de aandachtspunten- en actielijsten wordt kennis 

genomen.  

 

Onderwerp 

 

Presentatie Toelichting bod wonen Limburg op woonbeleid 

Weert (door Wonen Limburg). 

De presentatie is (vanwege de AVG alleen voor raads- en 

commissieleden) te zien via 

https://gemeenteraad.weert.nl/vergaderingen/ 

Aandachtspunten � Geen. 

Acties(toezeggingen)  � Geen. 

 

Onderwerp 

 

Presentatie Opgave Weert Zuid portiek etage woningen 

(door Wonen Limburg). 

De presentatie is (vanwege de AVG alleen voor raads- en 

commissieleden) te zien via 

https://gemeenteraad.weert.nl/vergaderingen/ 

Aandachtspunten � Geen. 

Acties(toezeggingen)  � Geen.  

 

Onderwerp 

 

Presentatie Handleiding bijzondere wetten (door L. 

Creemers en R. Blondel). 

Aandachtspunten � De raads- en commissieleden is een aantal vragen voorgelegd. 

Het gaat bij de antwoorden ook om de achterliggende 

gedachten hierbij. Hier dient nog aandacht aan te worden 

besteed. 

� Het moet voor de inwoners overzichtelijker worden; de 

inwoners meenemen in de uitvoering. 

Acties(toezeggingen)  � De raads- en commissieleden  zullen voor de vaststelling van 

de APV en kaders weer betrokken worden, eventueel nogmaals 

in een extra informatiebijeenkomst. 

 

Onderwerp Presentatie informatie m.b.t. initiatieven Kindcentrum 



 

 

 Kansrijk en vrije school (door M. van Meijl). 

Aandachtspunten � Geen. 

Acties(toezeggingen)  � Geen. 

 

Onderwerp 

 

Presentatie energietransitie (door T. Fijlstra). 

De presentatie is (vanwege de AVG alleen voor raads- en 

commissieleden) te zien via 

https://gemeenteraad.weert.nl/vergaderingen/ 

Aandachtspunten � Op 15 oktober a.s. is er (onder voorbehoud van beslissing 

agendacommissie) een workshop ruimtelijke impact 

energietansitie (klimaatspel) voor raads- en commissieleden. 

Gevraagd wordt ook inwoners bij het proces van 

energietransitie mee te nemen en het klimaatspel ook een 

keer voor inwoners te organiseren. 

� Zorgen voor draagvlak bij degenen die het moeten uitvoeren. 

Acties(toezeggingen)  � Geen. 

 

Onderwerp 

 

Sluiting bijeenkomst. 

 � De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur onder 

dankzegging aan de aanwezigen. 

 


