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VOORLOPIGE AGENDA COMMISSIE WELZIJN D.D. 29-11-2005   
 
 
Algemeen  
 
1. Opening. 
 
2. Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht). 
 
3. Vaststelling agenda. 
 
4. Vaststelling verslag en advieslijst openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 11 

oktober 2005. 
 
5. Ter kennisname: 

5.1   Lijsten van aan de raad gerichte brieven. 
5.2 Toezeggingen raadsvergaderingen 2 en 7 november 2005. 
5.3 Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties en 

amendementen (bijgevoegd). 
 
 
Portefeuillehouder: R.F.J.W.M. van Dooren 
 
Raadsvoorstellen 
6. A. Behandelen van de Najaarsnota 2005; 

B. Akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2005 (raadsvoorstel 
05 12 213). 

 
7. Vaststellen van de visie Weert opmaat naar de toekomst op maat in 2015 (raadsvoorstel 

05 12 214). 
 
8. A. Instemmen met het intrekken van de verordening categoriale bijzondere bijstand 2005; 
B. Instemmen met de verordening categoriale bijzondere bijstand 2006 (raadsvoorstel 05 12 

205). 
 
9. Beschikbaar stellen van een restauratiekrediet ad € 13.590,-- (exclusief BTW) voor de 

restauratie van de 4 wijzerplaten inclusief wijzers en het aanbrengen van nieuwe verlichting 
op de wijzers en cijfers aan de St. Martinustoren, Markt 8 te Weert (raadsvoorstel 05 12 
195).  

 
10. Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ad € 32.500,-- voor de opstelling van een 

restauratieplan met masterplan van de vier gemeentelijke windmolens (raadsvoorstel 05 
12 196).  

 
11. Beschikbaar stellen van een krediet ad € 22.500,-- ten behoeve van de vervanging van de 

huidige voordeur van het Munttheater (raadsvoorstel 05 12 206).  
 
12.  Kennisnemen van de liquidatie van de Stichting Werknet Land van Weert en instemmen met 

de verdeling van het positief exploitatieresultaat 2001 (raadsvoorstel 05 12 208). 
 
13. Aanpassing gemeentelijke verordeningen voor zover betrekking hebbend op het taakveld van 

sector Stadsontwikkeling en het domein van de commissie Welzijn 
(Monumentenverordening) (raadsvoorstel 05 12 185). 

 
Raadsconsultaties en notities 
Liggen niet voor. 
 
Informatie(brieven) 
14.  Stand van zaken Bestuursopdracht structuurversterking culturele instellingen,  traject AMD-

Kunstcollege. Voor het geven van een toelichting zijn aanwezig de voorzitters van de Raden 
van Toezicht de heren J. Coumans (AMD) en G.Peijs (Kunstcollege). (Gelet op de 
aanwezigheid van beide heren zal dit agendapunt worden behandeld na agendapunt 6.)  
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15. Kennisnemen van de besluiten van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 
oktober 2005 en 1 november 2005 om de ontwerp Nota Integrale Handhaving vast te 
stellen.  

 
16. Rondvraag. 
 
 
Portefeuillehouder: F.J.M. Maes 
 
Raadsvoorstellen 
17. A. Behandelen van de Najaarsnota 2005; 

B. Akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2005 (raadsvoorstel 
05 12 213). 

 
18.  Vaststellen van de visie Weert opmaat naar de toekomst op maat in 2015 (raadsvoorstel 

05 12 214). 
 
Raadsconsultaties en notities 
Liggen niet voor. 
 
Informatie(brieven) 
19. Mondelinge toelichting stand van zaken De Risse. 
 
20. Kennisnemen van de besluiten van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 

oktober 2005 en 1 november 2005 om de ontwerp Nota Integrale Handhaving vast te 
stellen.  

 
21. Rondvraag. 
 
 
Portefeuillehouder: M.M.C.F. Stokbroeks 
 
Raadsvoorstellen 
22. A. Behandelen van de Najaarsnota 2005; 

B. Akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2005 (raadsvoorstel 
05 12 213). 

 
23. Vaststellen van de visie Weert opmaat naar de toekomst op maat in 2015 (raadsvoorstel 

05 12 214). 
 
24. A. Vaststellen van het huisvestingsprogramma en het overzicht huisvestingsvoorzieningen 

primair en voortgezet onderwijs 2006; 
B. Beschikbaar stellen van een maximaal krediet van € 1.586.635,- (prijsindex 2005) voor 
de voorzieningen genoemd in het huisvestingsprogramma 2006 (raadsvoorstel 05 12 
218). 

 
25. Vaststellen van de bijlage aanvragen bouwvoorbereiding behorende bij het 

huisvestingsprogramma onderwijs 2006; 
B. Beschikbaar stellen van een maximaal krediet van € 173.837,-- inclusief BTW (prijsindex 
2005) (raadsvoorstel 05 12 190). 

 
26. Honoreren van de spoedaanvraag ten behoeve van OBS De Uitkijktoren, Meidoornstraat 2, 

voor de herbestrating van de speelplaats (raadsvoorstel 05 12 212). 
 
Raadsconsultaties en notities 
Liggen niet voor. 
 
Informatie(brieven) 
27. Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 4 oktober 2005 om: 
 a. kennis te nemen van de voortgangsrapportage voor- en vroegschools educatie; 
 b. dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn.  
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28.  Mondelinge toelichting op de stand van zaken ´Keent Kiest Kwaliteit´. 
 
29. Mondelinge toelichting op de stand van zaken onderwijs. 
 
30. Kennisnemen van de besluiten van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 

oktober 2005 en 1 november 2005 om de ontwerp Nota Integrale Handhaving vast te 
stellen.  

 
31. Rondvraag. 
 
 
Portefeuillehouder: J.H.M. Peeters 
 
Raadsvoorstellen 
32. Realiseren van een multifunctioneel centrum in Tungelroy (bij dit agendapunt is wethouder 

Stokbroeks aanwezig) (raadsvoorstel 05 12 207). 
 
33. A. Behandelen van de Najaarsnota 2005; 

B. Akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2005 (raadsvoorstel 
05 12 213). 

 
34. Vaststellen van de visie Weert opmaat naar de toekomst op maat in 2015 (raadsvoorstel 

05 12 214). 
 
35. Vaststellen van het budget 2006 voor het peuterspeelzaalwerk met bijbehorend 

budgetcontract (raadsvoorstel 05 12 192). 
 
36.  Vaststellen van het budget 2006 voor Stichting PUNT welzijn (raadsvoorstel 05 12 203). 
 
37. Vaststellen van de afrekening 2004 van Stichting Kinderopvang Humanitas (raadsvoorstel 

05 12 204). 
 
Raadsconsultaties en notities 
Liggen niet voor. 
 
Informatie(brieven) 
38. Stand van zaken Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Hierin betrekken het besluit van het 

college van Burgemeester en Wethouders d.d. 8 november 2005 om: 
a. in te stemmen met deelname aan het project Inkoop Huishoudelijke Verzorging; 
b. dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn.  

 
39. Kennisnemen van de besluiten van het college van burgemeester en wethouders d.d. 18 

oktober 2005 en 1 november 2005 om de ontwerp Nota Integrale Handhaving vast te 
stellen.  

 
40. Rondvraag. 
 
 
41. Sluiting. 
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Advieslijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Welzijn, Onderwijs, 
Sociale Zaken, Arbeidsmarktbeleid en Cultuur  d.d. 29 november 2005.  
 
 
Aanwezig 
 

Leden Litjens (vz, WL), Meulen (CDA), Coolen (CDA),  Jacobs 
(WL), H. Lempens (VVD), Marechal (namens PvdA) 
Zaâboul (PvdA) en Franssen (namens SP). 

 Portefeuillehouders Van Dooren, Maes, Peeters en Stokbroeks 
 Ambtelijke ondersteuning Otten, Peeters, Van Velthoven, Tillaar, Gerits en 

Hermans. 
 Secretariaat Rutten (commissiegriffier) 
 
Afwezig  Hendrikx (vz) (WL), V.d. Boogaard (WAP), Ejjarmouni 

(namens NUvT) en Vossen (D66). 
 
 
Algemeen 
Spreekrecht Geen meldingen ontvangen. 
Vaststelling agenda 
 

Visie 2015 wordt op 15 december opiniërend in de raad besproken 
en voor de raadsvergadering van 22 december ter vaststelling 
geagendeerd. De agendapunten 7, 18, 23, 33 komen daarmee te 
vervallen.  
Volgorde van behandeling agenda: Van Dooren, Maes, Peeters en 
Stokbroeks. 

Vaststelling verslag en 
advieslijst 11 oktober 2005. 

Het verslag kan ongewijzigd worden vastgesteld. 
 

Lijsten van aan de raad 
gerichte brieven. 

Geen opmerkingen. 

Toezeggingen 
raadsvergadering 2 en 7 
november 2005 

Geen opmerkingen. 
 

Voortgangsrapportage 
toezeggingen en moties / 
amendementen 

De toezegging omtrent de juridische structuur van de Risse d.d. 10-
05-2005 wordt niet afgevoerd. 

Uitgedeeld Startdocument Structuurversterking Culturele Instellingen: traject 
AMD – Kunstcollege alsmede het B&W-advies d.d. 29 november 
2005. 

 
 
Agendapunten 
Agendapunt 6, 17, 22 en 32 
Raadsvoorstel 05 12 213 
Tijdstip: 20:16 u; 22:12 u; 
22:49 u. 

A. Behandelen van de Najaarsnota 2005; 
B. Akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de 
begroting 2005. 

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

Expliciete fractiestandpunten N.v.t. 
Toezeggingen - onderzoeken of een egalisatiefonds bij de WWB mogelijk is.  

- Volgende keer agenderen: stand van zaken Stalberg. 
 
 
Agendapunt 8 
Raadsvoorstel 05 12 205 
Tijdstip: 20:55 u. 

A. Instemmen met het intrekken van de verordening categoriale 
bijzondere bijstand 2005; 
B. Instemmen met de verordening categoriale bijzondere bijstand 
2006 

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

Expliciete fractiestandpunten N.v.t. 
Toezeggingen Geen 
 
 
Agendapunt 9 Beschikbaar stellen van een restauratiekrediet ad € 13.590,-- 
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Raadsvoorstel  05 12 195 
Tijdstip: 20:56 u 

(exclusief BTW) voor de restauratie van de 4 wijzerplaten inclusief 
wijzers en het aanbrengen van nieuwe verlichting op de wijzers 
en cijfers aan de St. Martinustoren, Markt 8 te Weert 

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

Expliciete fractiestandpunten N.v.t. 
Toezeggingen Geen 
 
 
Agendapunt 10 
Raadsvoorstel 05 12 196 
Tijdstip: 20:59 u 

Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ad € 32.500,-- 
voor de opstelling van een restauratieplan met masterplan van de 
vier gemeentelijke windmolens  

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

Expliciete fractiestandpunten N.v.t. 
Toezeggingen Geen 
 
 
Agendapunt 11 
Raadsvoorstel 05 12 206 
Tijdstip: 21:02 u 

Beschikbaar stellen van een krediet ad € 22.500,-- ten behoeve 
van de vervanging van de huidige voordeur van het Munttheater.  
 

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

Expliciete fractiestandpunten N.v.t. 
Toezeggingen Geen 
 
 
Agendapunt 12 
Raadsvoorstel 05 12 208 
Tijdstip: 21:04 u 

Kennisnemen van de liquidatie van de Stichting Werknet Land 
van Weert en instemmen met de verdeling van het positief 
exploitatieresultaat 2001. 

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

Expliciete fractiestandpunten N.v.t.  
Toezeggingen Geen 
 
 
Agendapunt 13 
Raadsvoorstel 05 12 185 
Tijdstip: 21:07 u 

Aanpassing gemeentelijke verordeningen voor zover betrekking 
hebbend op het taakveld van sector Stadsontwikkeling en het 
domein van de commissie Welzijn (Monumentenverordening). 

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

Expliciete fractiestandpunten N.v.t. 
Toezeggingen Geen 
 
 
Agendapunt 14 
Informatie(brieven) 
Tijdstip: 19:50 u 

Stand van zaken Bestuursopdracht structuurversterking culturele 
instellingen, traject AMD-Kunstcollege. Voor het geven van een 
toelichting zijn aanwezig de voorzitters van de Raden van Toezicht 
de heren J. Coumans (AMD) en G.Peijs (Kunstcollege). 

Conclusies Het Startdocument Structuurversterking Culturele Instellingen: 
traject AMD – Kunstcollege is door de heren Coumans en Peijs en 
wethouder Van Dooren ondertekend. 
Aan het Startdocument wordt de volgende zin toegevoegd (bij het 
tweede gedachtestreepje van de uitgangspunten: “waarbij in het 
verleden geformuleerde voorwaarden vanaf nu niet meer van 
toepassing zijn”. 

Toezeggingen De commissie zal op de hoogte gehouden worden over dit 
onderwerp. 

 
 
Agendapunt 15, 20, 29, 39 
Informatie(brieven) 

Kennisnemen van de besluiten van het college van burgemeester 
en wethouders d.d. 18 oktober 2005 en 1 november 2005 om de 
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Tijdstip: 21:07 u en 23:34 u ontwerp Nota Integrale Handhaving vast te stellen.  
Conclusies De commissie heeft kennis genomen van deze notitie. 
Toezeggingen Geen 
Agendapunt 19 
Informatie(brieven) 
Tijdstip: 21:44 u 

Mondelinge toelichting stand van zaken De Risse. 
 

Conclusies Wethouder Maes praat de leden van de commissie bij over de 
laatste stand van zaken bij werkvoorzieningschap de Risse.  

Toezeggingen Geen 
 
 
Agendapunt 24 
Raadsvoorstel 05 12 218 
Tijdstip: 23:00 u 

A. Vaststellen van het huisvestingsprogramma en het overzicht  
huisvestingsvoorzieningen primair en voortgezet onderwijs 2006; 
B. Beschikbaar stellen van een maximaal krediet van  
€ 1.586.635,- (prijsindex 2005) voor de voorzieningen genoemd 
in het huisvestingsprogramma 2006). 

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

Expliciete fractiestandpunten N.v.t. 
Toezeggingen Geen 
 
 
Agendapunt 25 
Raadsvoorstel 05 12 190 
Tijdstip: 23:15 u 

A. Vaststellen van de bijlage aanvragen bouwvoorbereiding 
behorende bij het huisvestingsprogramma onderwijs 2006; 
B. Beschikbaar stellen van een maximaal krediet van € 173.837,-- 
inclusief BTW (prijsindex 2005). 

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

Expliciete fractiestandpunten N.v.t. 
Toezeggingen Geen 
 
 
Agendapunt 26 
Raadsvoorstel 05 12 212 
Tijdstip: 23:15 u 

Honoreren van de spoedaanvraag ten behoeve van OBS De 
Uitkijktoren, Meidoornstraat 2, voor de herbestrating van de 
speelplaats. 

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

Expliciete fractiestandpunten N.v.t. 
Toezeggingen Geen 
 
 
Agendapunt 27 
Informatie(brieven) 
Tijdstip: 23:22 u 

Mondelinge toelichting op de stand van zaken ´Keen Kiest 
Kwaliteit´. 

Conclusies De commissie wordt bijgepraat over de laatste stand van zaken 
over dit project. 

Toezeggingen Geen 
 
 
Agendapunt 28 
Informatie(brieven) 
Tijdstip: 23:28 u 

Mondelinge toelichting op de stand van zaken onderwijs. 

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

Toezeggingen Geen 
 
 
Agendapunt 31 
Raadsvoorstel 05 12 207 
Tijdstip: 22:43 u 

Realiseren van een multifunctioneel centrum in Tungelroy  

Advies cie De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad 
als hamerstuk. 
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Expliciete fractiestandpunten N.v.t. 
Toezeggingen Geen 
 
 
Agendapunt 34 
Raadsvoorstel 05 12 192 
Tijdstip: 22:18 u 

Vaststellen van het budget 2006 voor het peuterspeelzaalwerk 
met bijbehorend budgetcontract. 
 

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

Expliciete fractiestandpunten N.v.t. 
Toezeggingen Geen  
 
 
Agendapunt 35 
Raadsvoorstel 05 12 203 
Tijdstip: 22:28 u 

Vaststellen van het budget 2006 voor Stichting PUNT welzijn. 
 
 

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

Expliciete fractiestandpunten N.v.t. 
Toezeggingen Bij het raadsvoorstel Vaststellen Jaarverslag PUNT welzijn worden 

de beleidsaccenten besproken.  
 
 
Agendapunt 36 
Raadsvoorstel 05 12 204 
Tijdstip: 22:36 u 

Vaststellen van de afrekening 2004 van Stichting Kinderopvang 
Humanitas. 
 

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

Expliciete fractiestandpunten N.v.t. 
Toezeggingen Geen 
 
 
Agendapunt 37 
Informatie(brieven) 
Tijdstip:22:37 u 

Stand van zaken Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Hierin 
betrekken het besluit van het college van Burgemeester en 
Wethouders d.d. 8 november 2005 om: 
a. in te stemmen met deelname aan het project Inkoop 
Huishoudelijke Verzorging; 
b. dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie WZ.  

Conclusies De commissie heeft kennisgenomen van de stand van zaken Wmo 
alsmede het besluit van B&W over het project Inkoop 
Huishoudelijke verzorging.  

Toezeggingen Geen 
 
 
Agendapunt 38 
Informatie(brieven) 
Tijdstip: 23:20 u 

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 4 
oktober 2005 om: 
a. kennis te nemen van de voortgangsrapportage voor- en 
vroegschools educatie; 
b. dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie WZ.  

Conclusies De commissie heeft kennisgenomen van genoemde ontwerp Nota. 
Weert Lokaal spreekt haar waardering uit over het advies. 

Toezeggingen Geen 
 
 
Overig 
Wethouder Van Dooren ----- 
Wethouder Maes ----- 
Wethouder Stokbroeks In de vergadering van de commissie Welzijn van 17 januari 2006 zal 

een toelichting gegeven worden op de uitwerking van de kadernota 
integratiebeleid.  

Wethouder Peeters ----- 
 


