
Vergadering

Vergadering van Raadscommissie Bedrijfsvoering - Inwoners

Datum: 20-09-2016 19:30 uur 

Raadzaal (Audio)

CONCEPT ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING-INWONERS D.D. 20-09-2016 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), W.P.J. van Eijk (VVD), T.E.C. Geelen 
(CDA), M.E.H. Geboers (SP), 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), N.S.J. Linskens 
(CDA), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse (SP), P.J.H. Sijben (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: S. Schwarte (agendapunt 10), M. Nagel (agendapunt 7 en 8),
P. Verhappen en J. Lemmens (agendapunt 9), M. Knaapen (agendapunt 12)

0

ALGEMENE AGENDAPUNTEN 0

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering. 
Berichten van verhindering zijn ontvangen van K. Duijsters, M. Stokbroeks en H. Stals.

0

2. Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht). 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.

0

3. Vaststellen agenda. 

Agendapunt 10 wordt na punt 6 behandeld.

1

4. Vaststellen advieslijst BV-IW d.d. 12-07-2016. 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

1

5. Ter kennisname: 0

5.1 Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 20-07-2016. 

Van de toezeggingen wordt kennis genomen.

1

5.2 Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties. 

De vraag hoe de verstuurde brief n.a.v. de motie fusie Risse-Westrom is ontvangen wordt ter 
vergadering beantwoord. Over ongeveer twee weken volgt een raadsinformatiebrief aan alle betrokken 
raden.

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/).

De volgende vragen worden ter vergadering door wethouder Gabriëls beantwoord:
• De vraag over de exploitatie kantine sporthal Boshoven.
• De vraag over de overschrijding bij combinatie-
functionarissen.

De volgende vraag wordt ter vergadering door wethouder Sterk beantwoord: 
• De vraag over de dagopvang van ouderen i.v.m. de verhuizing van de Roos naar Quartier.

De volgende vragen wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING):
Burgemeester Heijmans:
Andere verdeling kosten veiligheidshuis heeft tot besparing geleid voor gemeente Weert. Vrijkomend 
bedrag had naar algemene middelen moeten gaan en niet naar voorziening veiligheidshuis. Het college 
komt hierover terug bij de raad.

Wethouder Gabriëls:
• De vraag over het betalen door de gemeente van de huur van de AZC school tot 15 september 2020 
in een keer (waarom?). Welke aanpassingen heeft verhuurder gedaan aan de gebouwen (gemeente 
heeft ook al 67.000 euro betaald aan aanpassingen).
• Het College komt bij de raad terug of de verhuizing van het RICK uit de Munt haalbaar is (i.v.m. 
bezuiniging op de huisvestingskosten).

4

RAADSVOORSTELLEN 0

7. Vaststellen jaarrekening 2015. 

B-stuk
Portefeuillehouder: Allen

Toezeggingen 
Het college komt met aparte raadsvoorstellen inzake de gebiedsontwikkeling Cranendonck-Weert en 
inzake het onderzoek Zuid-Willemsvaart.
Advies commissie 
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

18

8. 2e financiële rapportage 2016. 

B-stuk
Portefeuillehouder: H. Litjens

Toezeggingen 
Overzicht van cijfers waarmee in augustus begonnen is om de begroting 2017 op te stellen wordt aan 
de raad verstrekt.
Advies commissie 
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

3

9. Studiezaal, kantoren, vrijwilligersruimte voor archief. 

B-stuk
Portefeuillehouder: G. Gabriëls

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

2

10. Projectplan vervolg uitvoering Masterplan Informatie architectuur – fase 2. 

A-stuk
Portefeuillehouder: A. Heijmans

Toezeggingen 
• Elke cyclus wordt op hoofdlijnen teruggekomen op het project over de ontwikkelingen en stand van 
zaken in begrijpelijke taal (rapportage). De raad zal daarbij beter worden geïnformeerd over de 
voordelen van co-creatie.
• Voor het einde van het jaar wordt bij de raad teruggekomen op de samenwerking NML (Masterplan 
wordt uitgevoerd maar wijziging samenwerking kan wel leiden tot aanpassing Masterplan).

2
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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

• Kostenoverzicht wordt toegestuurd vóór de raadsvergadering.
• College organiseert een bijeenkomst voor de raad om meer in detail uitleg te geven over het project 
(bijvoorbeeld om meer gevoel te krijgen bij het zaaksysteem).

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

11. Inbrengen zienswijze begrotingswijziging nr. 3 Veiligheidsregio Limburg-Noord. 

B-stuk
Portefeuillehouder: A. Heijmans
Toezeggingen 
Geen.

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

2

12. Organisatieontwikkelplan WinD. 

A-stuk
Portefeuillehouders: A. Heijmans en P. Sterk

Toezeggingen 
Het OR-advies m.b.t. WinD wordt voor de raadsvergadering aan de raad beschikbaar gesteld.

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

7

13. Weert Signaleert (initiatiefvoorstel fractie SP). 

A-stuk
Portefeuillehouder: P. Sterk

Toezeggingen 
Geen.

Advies commissie 
Het initiatiefvoorstel wordt door de initiatiefnemer aangehouden,
derhalve is het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad.

3

14. Sluiting vergadering. 

De voorzitter sluit de vergadering op 21 september om 00.15 uur. Aangezien het zijn laatste optreden 
als commissievoorzitter is wordt hier nog kort door de commissie bij stilgestaan.

0

ONDERTEKENING 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering BV-IW van 18 oktober 2016,
De commissiegriffier, 

De voorzitter,

0
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