
 

 
 

 

 

 
 

 

Aandachtspunten- en actielijst extra informatiebijeenkomst d.d. 15-06-2021 
(digitaal via Pexip videovergadering) 
 
Onderwerp 
 

Opening. 

  De voorzitter (dhr. H. van de Loo; Weert Lokaal) heet om 
19.30 uur de deelnemers welkom. Er zijn geen berichten 
van verhindering ingekomen.  

 
 
Onderwerp 
 

Vaststellen agenda. 

  Agendapunt 8 (Regionale samenwerking beschermd wonen) 
wordt vanavond niet behandeld maar doorgeschoven naar 
een volgende informatiebijeenkomst.  

 
 
Onderwerp 
 

Kennisnemen van de aandachtspunten- en actielijst van 
de extra informatiebijeenkomst d.d. 20 april 2021. 

  Van lijst wordt kennis genomen. 
 
 
Onderwerp 
 

Stand van zaken en ontwikkelingen in relatie tot het 
Routeplan Keyport Next Level (presentatie door de heren 
T. Hagelstein en G. Moonen). 

Aandachtspunten  De vraag over het voorkomen van jeugdwerkloosheid zal 
schriftelijk worden ingediend bij en beantwoord door het 
college. 

Acties (toezeggingen)   De vraag over de verhouding onderwijs-bedrijfsleven etc. bij 
het multipliereffect wordt schriftelijk beantwoord (via 
Keyport). 

  
 
Onderwerp 
 

Circulaire economie/afval (presentatie door de heer A. 
Obbema). 

Aandachtspunten  Geen. 
Acties (toezeggingen)   Geen. 

 
 
Onderwerp 
 

MPGV, Meerjaren Perspectief Grondexploitatie en Vastgoed 
onderdeel Grondexploitatie (presentatie door de heer M. 
Siersma). 

Aandachtspunten  Voortgangsrapportage projecten wordt volgende week in het 
college van B&W behandeld. Hierin is inzichtelijk hoe de 
kosten en baten zich per fase verhouden. 

Acties (toezeggingen)   De vraag of optopping (bouwen op huidig vastgoed) ten 
gunste komt van de grondexploitatie wordt schriftelijk  
beantwoord. 

 
 
Onderwerp 
 

MPGV, Meerjaren Perspectief Grondexploitatie en Vastgoed 
onderdeel Vastgoed (presentatie door mevrouw L. Korten). 

Aandachtspunten  Geen. 
Acties (toezeggingen)   MPGV bedrag museum: de vraag over het aandeel van de 

bovenverdieping (bibliotheek) in de exploitatiekosten wordt 
schriftelijk beantwoord. 

 
 



 

 

Onderwerp 
 

Regionale samenwerking beschermd wonen, 
maatschappelijke opvang en bemoeizorg & preventie OGGz 
(presentatie door projectleider Maarten Hebels). 

 Dit onderwerp is niet behandeld en wordt doorgeschoven naar 
een volgende informatiebijeenkomst. 

 
 
Onderwerp 
 

Transitievisie warmte (presentatie door Driven by 
Values/Tjalle Fijlstra). 

Aandachtspunten  Geen. 
Acties (toezeggingen)   Geen. 

 
 
Onderwerp 
 

Sluiting bijeenkomst. 

  De voorzitter sluit de bijeenkomst om 22.45 uur onder 
dankzegging aan de deelnemers.  

 
 
 


