
Vergadering

Vergadering van Raadscommissie Bedrijfsvoering - Inwoners
Datum: 14-06-2016 19:30 uur 

Raadzaal (Audio)
CONCEPT ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING-INWONERS D.D. 14-06-2016 0

Aanwezigen. 

Voorzitter: H.W.J. Coolen (CDA)
Commissiegriffier: P.A.W. Otten

Aanwezig de leden:
I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS), W.P.J. van Eijk (VVD), T.E.C. Geelen (CDA), T.J.J. van Gemert 
(VVD), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), C.J.C. Jacobs-Verstappen 
(Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals 
(CDA), F.B.C. Werps (D66), F. Yücel (Weert Lokaal), M. Zaâboul (PvdA)

Aanwezig de portefeuillehouders:
A.A.M.M. Heijmans (Burgemeester), H.A. Litjens (Weert Lokaal), P.P.H. Sterk (SP) en G.J.W. Gabriëls 
(Weert Lokaal)

Ambtelijke ondersteuning: -

0

ALGEMENE AGENDAPUNTEN 0

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering. 
Berichten van verhindering zijn ontvangen van mevrouw Duijsters, Geboers, Linskens en Stokbroeks 
en de heren van Buuren en Kusters.

0

2. Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht). 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.

0

3. Vaststellen agenda. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

1

4. Vaststellen advieslijst BV-IW d.d. 17-05-2016. 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

1

5. Ter kennisname: 0

5.1 Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 25-05-2016. 1

5.2 Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties. 

De vraag over de stand van zaken van het overzicht van accommodaties en voorzieningen welke van 
de gemeente zijn en welke niet en wat de kosten daarvan voor de gemeente zijn wordt ter vergadering 
beantwoord (komt z.s.m.).

1
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De vraag over de beschikbare informatie m.b.t. de motie onderhoud sportvelden wordt ter vergadering 
beantwoord (volgt tijdig vóór begrotingsbehandeling).

6. Rondvraag. 

incl. vragen over: 
-TILS-stukken (https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/ter-inzage-liggende-stukken-tils/); 
-vragen artikel 40 RvO-brieven(https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/vragen-artikel-40-rvo/).

Rondvraag wethouder Gabriëls
De volgende vragen worden ter vergadering door de wethouder beantwoord:
• De vraag over sponsorstichting VC Weert.
• De vraag over het bijgebouw bij de Broekmolen in Stramproy.

Rondvraag wethouder Litjens
De volgende vragen worden ter vergadering door de wethouder beantwoord:
• De vraag over de huisvesting BsgW.
• De vraag over overzicht uitgaven promotie (volgt zo mogelijk vóór zomerreces).

Rondvraag burgemeester Heijmans
De volgende vragen worden ter vergadering door de burgemeester beantwoord:
• De vraag over de rol van fractievoorzitters m.b.t. het Syrisch gezin.

Rondvraag wethouder Sterk
De volgende vragen worden ter vergadering door de wethouder beantwoord:
• De vraag over de INK-analyse van de organisatie.

3

RAADSVOORSTELLEN 0

7. Vaststellen voorjaarsnota. 

A-stuk
Portefeuillehouders: allen

Toezeggingen 
-De vragen bij prioriteiten (of stelposten tot 2020 ook verder doorlopen en of prioriteiten die voor 1 of 2 
jaar zijn opgenomen kunnen worden bekostigd uit het rekeningresultaat in plaats van te laten drukken 
op begroting) worden schriftelijk beantwoord.
-De raad krijgt antwoord wat prioriteit 26 (impuls cultuurbeleid) inhoudt.
-De vragen en antwoorden over sociaal domein tijdens de informatiemarkt (de heer van Beeck)worden 
in Gemeenteoplossingen geplaatst.

Advies commissie 
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

5

8. Instemmen met de jaarrekening 2015 en de begroting 2017 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. 

B-stuk
Portefeuillehouder: A,. Heijmans

Toezeggingen 
De vragen over wat bezuinigd wordt, over het risicoprofiel en over de challenge day worden schriftelijk 
beantwoord.

Advies commissie 
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

4

9. Sluiting vergadering. 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.05 uur.

0

Ondertekening 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering BV-IW van 12 juli 2016,
De commissiegriffier, 

0
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Gemeente Weert Wilhelminasingel 101, 6001 GS Weert Postbus 950, 6000 AZ Weert

T: 14 0495 of (0495) 57 50 00 F: (0495) 54 15 54 gemeente@weert.nl

De voorzitter,
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