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Onderwerp
Toezeggingen raadsvergadering 19 december 2018

Voorstel
Kennis te nemen van de toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 19 december

2018.

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 19 december 2018 zijn de volgende toezeggingen gedaan:
Portefeuillehouder van EUk
. Huisvesting arbeidsmigranten: in gesprekken met initiatiefnemers die voornemens
zijn grote groepscomplexen te realiseren, aan te dringen op het creëren van
voldoende voorzieningen voor recreatie, sport, ontspanning en faciliteiten voor het

.
.
.

wassen van kleding.

Parkeerbeleid: nagegaan wordt of de definitie mantelzorg uít de vorige
beleidsregels gehandhaafd moet blijven en daarover wordt teruggekomen bij de
raad.
Concertzaaltje Muntcomplex: het college gaat in gesprek met de initiatiefnemer(s)
voordat de inschrijvingsprocedure van start gaat en informeert de raad daarover.
OZB voor maatschappelijke organisaties: de raad inzicht geven in de
mogelijkheden, afwegingen en keuzes (geen raadsvoorstel).

Portefeuillehouder Van den Heuvel

Weert,
20 december 2018
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Gehandicaptenparkeerplaats: nagegaan wordt of op het Kasteelplein voorzien kan
worden in een gehandicaptenparkeerplaats.
Groen rondom Cwartier: met Cwartier wordt overlegd of er groen in de
bloembakken kan en daarover wordt de raad geÏnformeerd.

Portefeuillehouder Geelen
. Subsidieregeling burgerinitiatieven: het college komt begin 2e kwartaal 2019 met
een evaluatie van de subsidieregeling burgerinitiatieven en een nieuwe regeling
met de gevolgen voor 2020 e.v. naar de raad.

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.
Commun icatie/ participatie
Dit besluit wordt ter kennis gebracht van de raads- en commissieleden en geagendeerd
voor de eerstvolgende vergadering van de drie raadscommissies.

Overleg gevoerd met
N.v.t.
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