
 

 
 

 

 

 
 

 

Aandachtspunten- en actielijst extra informatiebijeenkomst d.d. 11-01-2022 
(digitaal via Pexip videovergadering) 
 
Onderwerp 
 

Opening. 

  De voorzitter (mevr. M. van den Bergh) heet om 19.30 uur 
de deelnemers welkom. Bericht van verhindering is 
ontvangen van burgemeester Vlecken. 

 
 
Onderwerp 
 

Vaststellen agenda. 

  De voorzitter merkt op dat het niet-openbaar gedeelte van 
de extra informatiebijeenkomst plaats zal vinden via Pexip. 
I.v.m. technische handelingen is er een korte pauze 
noodzakelijk. 

 De agenda van de openbare extra informatiebijeenkomst 
wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
 
Onderwerp 
 

Kennisnemen van de aandachtspunten- en actielijst van 
de openbare extra informatiebijeenkomst d.d. 23 
november 2021. 

  Van deze lijst wordt kennis genomen. 
 
 
Onderwerp 
 

Eindresultaat project Grip op Regionale Samenwerking 
(presentatie door mevrouw Van den Bergh en mevrouw 
Wolfs-Corten). 

Aandachtspunten  De raden een oplegvel met beknopte informatie of 
document in één oogopslag aanbieden vanuit 
samenwerkingsverbanden. 

 De raden vragen om zienswijzen bij kadernota en 
jaarrekening van samenwerkingsverbanden. 

 De raden tussentijds informeren over belangrijke 
ontwikkelingen. 

 De raden informeren middels een periodieke evaluatie. 
 De GR (indien nodig) uitnodigen voor toelichting in 

informatiebijeenkomst gemeente.  
Acties (toezeggingen)   Geen. 

  
 
Onderwerp 
 

Participatiebeleid (presentatie door de heer L. Evers). 

Aandachtspunten   Verplichting om vooraf aan te geven op welke wijze 
invulling is of wordt gegeven aan participatie (dit geldt voor 
gemeente, initiatiefnemer en/of derde). 

 Toetsing nieuwe initiatieven volgens Quickscan participatie. 
Acties (toezeggingen)  Geen. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Onderwerp 
 

Hoogwaardige fietsverbinding Weert – Nederweert 
(presentatie door de heer R. van de Waardenberg en de 
heer G. van Eck (extern)). 

Aandachtspunten   De raad tussentijds actief informeren over ontwikkelingen. 
 Uitwerken alternatieven gedeelte Helmondseweg. 
 Verdere afwikkeling fietsverkeer vanaf knooppunt 

Biesterbrug. 
Acties (toezeggingen)  Geen. 

 
 
Besloten gedeelte 
 
 
Onderwerp 
 

Herschikking huisvesting voortgezet onderwijs in Weert 
(presentatie door M. van Meijl). 

 Door technische problemen kon deze presentatie helaas niet plaatsvinden.  
Deze zal binnenkort opnieuw worden aangeboden. 

 
 
Onderwerp 
 

Sluiting bijeenkomst. 

  De voorzitter sluit de bijeenkomst om 21.45 uur onder 
dankzegging aan de deelnemers.  

 


