
Vergadering

Vergadering van Raadscommissie Bedrijfsvoering - Inwoners

Datum: 17-05-2016 19:30 uur 

Raadzaal (Audio)

CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING-INWONERS D.D. 17-05-2016 0

Aanwezigen 

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

Aanwezig de leden:
I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS), G.J. van Buuren (VVD), H.C.M. Duijsters (SP), W.P.J. van Eijk 
(VVD), T.E.C. Geelen (CDA), M.E.H. Geboers (SP), T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (SP), M.J. 
van den Heuvel (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), 
F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), N.S.J. Linskens (CDA), J.M. Nouwen (CDA), P.J.H. 
Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), F.B.C. Werps (D66), F. Yücel (Weert 
Lokaal)

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: C. v.d. Kraan m.b.t. agendapunt 10 en 11

0

ALGEMENE AGENDAPUNTEN 0

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering. 
Berichten van verhindering zijn ontvangen van mevrouw Zaâboul. Mevrouw Geelen zal de vergadering 
vroeger verlaten en mevrouw Linskens en van Eijk komen later.

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 advieslijsten BV-IW d.d. 05-04-2016 en 12-04-2016. 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

5. Ter kennisname: 0

5.1 Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 20-04-2016. 

Van de stukken wordt kennisgenomen.

1

5.2 Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties. 

Van de stukken wordt kennisgenomen.

1
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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 vraag wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING):
Er komt schriftelijk antwoord waarom gehandhaafd wordt bij de aanbouw van de watermolen in 
Stramproy.

Rondvraag wethouder Litjens
De volgende vragen worden ter vergadering door de wethouder beantwoord:
• De vraag over de brief m.b.t. de toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz.
• De vraag m.b.t. de 2e fusierapportage Risse-Westrom (wegwerken belemmeringen, doorbelasting in 
gebruik zijnde gebouwen).

Rondvraag burgemeester Heijmans 
De volgende vragen worden ter vergadering door de burgemeester beantwoord:
De vraag m.b.t. de stand van zaken actie Syrisch gezin.

1

RAADSVOORSTELLEN 0

7. Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet versie 1.1. 

A-stuk
Portefeuillehouder: A. Heijmans

Toezeggingen 
Bekeken wordt of “Algemene alcoholgebruik terugdringen” duidelijk genoeg staat vermeld in het 
raadsvoorstel en zonodig wordt dat veranderd.
Advies commissie 
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

2

8. Besluiten om in te stemmen met de 1e bestuursrapportage 2016, incl. financiële bijstellingen. 

B-stuk
Portefeuillehouder: H. Litjens

Toezeggingen 
-Een lijst van (bijkomende) kosten van de automaat aan de Passantenhaven wordt aan de commissie 
verstrekt.
-De vraag over huishoudelijke hulptoelage (hoeveel is er precies uitgegeven, wat is de verwachting 
voor 2016 en hoe zal een eventueel overschot worden besteed?) wordt schriftelijk beantwoord.
Advies commissie 
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk. Bespreekpunt in de 
raad zijn eventueel de kosten van de Passantenhaven.

5

9. Primaire (concept)begrotingen 2017 van De Risse en Risse Holding BV. 

B-stuk
Portefeuillehouder: H. Litjens

Toezeggingen
-Er wordt navraag gedaan naar garantiebanen bij bedrijven en de commissie krijgt daarover bericht.
-Er komt nog schriftelijk antwoord op basis waarvan gezegd kan worden dat in 2017 de verlaging van 
het subsidiebedrag per standaard eenheid € 500,= zal zijn en niet weer € 830,= zoals in 2016 
(subsidiebedrag per sociale werkplek).
Advies commissie
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als 
bespreekstuk. Bespreekstuk in de raad is eventueel de verlaging 
het subsidiebedrag per sociale werkplek.

4

10. Voortgang schoolzwemmen (dit agendapunt wordt voorafgegaan door een presentatie). 

A-stuk
Portefeuillehouder: G. Gabriëls

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

4
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11. Subsidie stichting TOP BSW/Business. 

B-stuk
Portefeuillehouder: G. Gabriëls

Toezeggingen 
Geen.
Advies commissie 
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als
hamerstuk.

2

12. De regiovisie en beleidsagenda aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord- en Midden-
Limburg 2016 – 2018 vast te stellen. 

B-stuk.
Portefeuillehouder: P. Sterk

Toezeggingen 
In globale zin kan worden aangegeven met welke zorgpartners de gemeente zaken doet en waar het 
geld zit en dit wordt aan de commissie doorgegeven.
Advies commissie 
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als
hamerstuk.

2

13. Sluiting vergadering. 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur.

0

ONDERTEKENING 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering BV-IW van 14 juni 2016,
De commissiegriffier,

De voorzitter,

0
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