
Vergadering

Vergadering van Raadscommissie Samenleving en Inwoners

Datum: 04-12-2018 19:30 uur 

Raadzaal (Audio)

CONCEPT ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING RAADSCOMMISSIE SAMENLEVING & 
INWONERS D.D. 04-12-2018 

0

AANWEZIGEN 

Voorzitter: F.M.W.M. Kurvers (VVD, plv. voorzitter)
Commissiegriffier: P.A.W. Otten

Aanwezig de leden:
I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal), 
R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (Goubet-Duijsters), J.W.J. Goubet (Goubet-
Duijsters), C.G.E. Grijmans (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), M.J. 
Marechal-Wolter (DUS Weert), M. Marzouk (VVD), P.R.J. Scholten (DUS Weert), P.J.H. Sijben (CDA), 
M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.E.H.M. Stroek (CDA), P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal), J.H. 
Wiezer (VVD), F. Yücel (Weert Lokaal)

Aanwezig de portefeuillehouders:
G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen (CDA), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal) en 
A.A.M.M. Heijmans (Burgemeester)

Ambtelijke ondersteuning: -

0

ALGEMENE AGENDAPUNTEN 0

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering. 
Berichten van verhindering zijn ontvangen van de voorzitter, de heer Heuvelmans en mevrouw T. 
Winters.

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 S&I d.d. 23 oktober 2018. 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

1

5. Ter kennisname: 0

5.1 Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 7 en 14 november 2018. 

De vraag waarom het met een raadsvoorstel terugkomen bij de raad als extra middelen nodig zijn voor 
de uitvoering van het plan van aanpak personen met verward niet als toezegging is opgenomen wordt 
ter vergadering beantwoord.

2

5.2 1
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Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties. 

Geen opmerkingen.

5.3 Beleidskalender. 

De vraag over de kredietstelling capaciteitsuitbreiding IKC Laar wordt ter vergadering beantwoord.

1

6. Kennis nemen van de lijsten van aan de raad gerichte brieven. 

Gevraagd wordt om de antwoordbrieven op de aan de raad gerichte brieven 474,475,479,487,490 en 
498.

3

7. Rondvraag. 

De volgende vragen worden ter vergadering door wethouder Gabriëls beantwoord:
• De vragen over CAK-eigen bijdrage.
• De vragen over de WMO: tarieven dienstverlening en wegvallen inkomensafhankelijke bijdrage.
• De vragen over het antwoord op de vragen van DUS Weert over het armoedebeleid. 

De volgende vragen wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING):
-De gemeente Weert werkt m.b.t. de WMO en zorg voortaan niet meer met producten maar met 
profielen (1 t/m 9 van licht naar zwaar). De commissie krijgt nog schriftelijk uitleg hoe dit in zijn werk 
gaat. 
-Nagegaan wordt of het mogelijk is de cijfers t/m het 3e kwartaal van de exploitatie van de 
waterskibaan bij zwembad de IJzeren Man ter inzage te leggen en de commissie krijgt daarover 
bericht.

4

RAADSVOORSTELLEN 0

8. Bespreken eindrapport onderzoek Rekenkamer: Gemeente Weert en samenwerking 

Bij dit agendapunt vindt een presentatie plaats door de voorzitter van de Rekenkamer, initiatiefvoorstel 
wordt na de raadscommissiebehandeling opgesteld.
Portefeuillehouders: T. Geelen.

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

3

9. Slotwijziging 2018. 

Portefeuillehouders: allen.

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

3

10. Instemmen met het beleidsplan Schulddienstverlening Weert 2019-2022. 

Portefeuillehouder: M. v.d. Heuvel.

Toezeggingen 
Cijfers over de ingezette schulddienstverlening worden zo spoedig mogelijk aan de commissie 
beschikbaar gesteld.
Advies commissie 
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.

5

11. Vaststellen van de Verordening meedoenbijdrage 2018. 

Portefeuillehouder: M. v.d. Heuvel.

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

4

12. Instemming voor het realiseren van een nevenvestiging van Maaskei. 

Portefeuillehouder: G. Gabriëls.

7
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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

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

13. Sluiting vergadering. 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.

0

ONDERTEKENING 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering S&I van 22 januari 2019,
De commissiegriffier,
P.A.W. Otten 

De voorzitter,
L.F.A. Heuvelmans
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