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Onderwerp

Toezeggingen raadsvergadering 5 juni 2019

Voorstel

Kennis te nemen van de toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 5 juni 2019

Inleiding

In de raadsvergaderingen kunnen door het college toezeggingen worden gedaan.

Beoogd effect/doel

Het college kennis te laten nemen van de in de raadsvergadering gedane toezeggingen. In
de raadsvergadering van 5 juni 2079 zijn de volgende toezeggingen gedaan:

Portefeu illehouder Gabriëls
Geitenhouderijen
Met betrekking tot de geitenhouderijen worden de juridische consequenties van het besluit
van Provinciale Staten en het besluit van de gemeenteraad van 2018 bezien (onder meer
de gevolgen voor lopende aanvragen en het hele proces). Verder wordt geprobeerd een
inschatting van de financiële consequenties te geven. Dit zal ruim vóór 27 november
2019 gebeuren en de uitkomsten worden besproken met de raad.

Portefeuillehouder Geelen
Strategische visie
Er wordt in overleg gegaan met de jongerenraad over hun ideeën over de strategische visie.

Portefeuillehouder Van den Heuvel
Pa rkeervoorz i en i ngen G ra a fscha p H ornel aa n
In de volgende commissievergadering wordt teruggekomen op de parkeervoorzieningen
aan de Graafschap Hornelaan.
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bespreken

Soort besluit: Besluit college

Weert,
6 juni 2019

In te vullen door het B&W secretar¡aat:

-,d nkkoord/n Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
tr Anders, nl.:
Beslissing d.d.: I t .<=b, ?o

tr Niet akkoord
n Gewijzigde versie

¡ A-stuk
tr B-stuk
tr C-stuk

De secretaris,
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Buroemeester Heijmans
Rectificatie NOS
Nagegaan wordt of met betrekking tot de vermeende schending van privacy op de website
van de gemeente Weert de NOS gevolg heeft gegeven aan het verzoek tot rectificatie en
de raad krijgt hierover bericht,

Argumenten

N.v.t.

Kanttekeningen en risico's

N.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

N.v.t.

Duurzaamheid

N.v.t.

Uitvoering/evaluatie

N.v.t.

Com municatie/ participatie

Dit besluit wordt ter kennis gebracht van de raads- en commissieleden en geagendeerd
voor de eerstvolgende vergader¡ng van de drie raadscommissies.

Overleg gevoerd met

N.v.t.

Bijlagen:
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