
 

 

 

 

 

 
 

 

Aandachtspunten- en actielijst extra informatiebijeenkomst d.d. 12-02-2020 
 

 

Onderwerp 

 

Opening. 

 � De voorzitter (dhr. H. van de Loo; Weert Lokaal) heet om 

20:05 uur de aanwezigen welkom. Er is bericht van 

verhindering ontvangen van mevr. K. Duijsters (Fractie 

Duijsters), mevr. M. Engelen-Wijen (Weert-Lokaal), dhr. R. 

Houben (Weert Lokaal) en dhr. M. Smolenaers (Weert Lokaal).  

 

 

Onderwerp 

 

Vaststellen agenda. 

 � De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

Onderwerp 

 

Kennisnemen van de aandachtspunten- en actielijst van de 

extra informatiebijeenkomst d.d. 7 januari 2020. 

 � Van de aandachtspunten- en actielijsten wordt kennis genomen.  

 

 

Onderwerp 

 

Presentatie stand van zaken Sint Jans Gasthuis Weert door 

de directeur, mw. I. de Wit, en dhr. J. Bouten, voorzitter 

Cliëntenraad. 

De presentatie is alleen voor raads- en commissieleden te zien via 

https://gemeenteraad.weert.nl/vergaderingen/ (vanwege de AVG) 

Aandachtspunten � SJG mag niet kleiner worden, liever nog groeien om zelfstandig 

te kunnen blijven. 

� Bezig met onderzoek naar nodige verbouw/nieuwbouw van SJG. 

� Belang van waarde van SJG in de regio (i.v.m. spec. zorg). 

� Creëren v/e arbeidsmarkt – lokaal opleidingsinstituut in zorg  

� Ook de andere omliggende gemeenten hierover betrekken. 

� Raad wil graag meer informatie / meer erbij betrokken blijven. 

Acties (toezeggingen) � Geen. 

  

 

Onderwerp 

 

Presentatie ambitiedocument omgevingswet  

(door dhr. R. Blondel). 

 

Aandachtspunten � Participatie omgevingswet afstemmen met participatiebeleid 

gemeente Weert. 

� Aanbod om langs de fracties te komen voor nadere toelichting. 

Enkele fracties geven aan hiervan gebruik te willen maken. 

� Op donderdag 5 maart vindt er een Denktank omgevingswet 

plaats. 

� Op dinsdag 17 maart staat een vervolg in de 

informatiebijeenkomst ingepland. 

Acties (toezeggingen) � Geen.  

 

 

Onderwerp 

 

Presentatie aanvalsplan armoedebeleid  

(door mw. T. van Duuren). 

De presentatie is alleen voor raads- en commissieleden te zien via 

https://gemeenteraad.weert.nl/vergaderingen/ (vanwege de AVG) 

Aandachtspunten � Stichting opkikker was nog niet bekend.   

� Aantallen armoede welk bereik hebben we hiermee al behaald. 

Acties (toezeggingen) � Geen.  



 

 

 

 

 

Onderwerp 

 

Presentatie notitie onderwijsbeleid 2019  

(door mw. R. Klaessen). 

 

Aandachtspunten � Social media gaan gebruiken om meer algemene bekendheid 

hierover te creëren (vb. dat de buurvrouw kan aangeven wat 

de mogelijkheden zijn). 

Acties (toezeggingen) � Geen. 

 

 

Onderwerp 

 

Sluiting bijeenkomst. 

 � De voorzitter sluit de vergadering om 22:55 uur onder 

dankzegging aan de aanwezigen. 

 


