AGENDA COMMISSIE WELZIJN D.D. 11-10-2005
Algemeen
1.

Opening.

2.

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

3.

Vaststelling agenda.

4a.

Vaststelling verslag en advieslijst openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 6
september 2005.
Vaststelling verslag openbare vergadering raadscommissie Welzijn 21 september 2005.

b.
5.

Ter
5.1
5.2
5.3

kennisname:
Lijsten van aan de raad gerichte brieven.
Toezeggingen raadsvergadering 21 september 2005.
Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties en
amendementen (bijgevoegd).

Portefeuillehouder: P.J.R.L. Verheggen
Raadsvoorstellen
6.
Vaststellen van de Begroting 2006, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille
(raadsvoorstel 05 11 163).
Raadsconsultaties en notities
Liggen niet voor.
Informatie(brieven)
7.
Mondelinge toelichting op de stand van zaken ´Keent Kiest Kwaliteit´ (ter vervanging van
portefeuillehouder M.M.C.F. Stokbroeks).
8.

Rondvraag.

Portefeuillehouder: F.J.M. Maes
Raadsvoorstellen
9.
Vaststellen van de Begroting 2006, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille
(raadsvoorstel 05 11 163).
Raadsconsultaties en notities
Liggen niet voor.
Informatie(brieven)
10.
Rondvraag.
Portefeuillehouder: R.F.J.W.M. van Dooren
Raadsvoorstellen
11.
Vaststellen van de Begroting 2006, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille
(raadsvoorstel 05 11 163).
12.

Kennisnemen van de gevolgen van de bezuinigingen op professionele instellingen en het
besluit om te bezuinigen op de professionele instellingen voor het jaar 2006 te handhaven
(raadsvoorstel 05 09 149).

13.

Ongegrond verklaren van het bezwaar van het Kunstcollege tegen het besluit te bezuinigen
en het bestreden besluit handhaven (raadsvoorstel 05 11 174).
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Raadsconsultaties en notities
Liggen niet voor.
Informatie(brieven)
14.
Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 20 september 2005 om het
bezwaar van Schutterij St. Sebastianus Laar-Weert tegen de hoogte van het toegekende
subsidie voor de realisatie van een nieuw verenigingsgebouw ongegrond te verklaren en het
bestreden besluit handhaven.
15.

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 september 2005 om:
a. kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2004 van de Stichting
Kunstcollege en het definitief subsidie 2004 vast te stellen op € 393.489,--.
b. dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn.

16.

Rondvraag.

Portefeuillehouder: J.H.M. Peeters
Raadsvoorstellen
17.
Vaststellen van de Begroting 2006, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille
(raadsvoorstel 05 11 163).
18.

Kennisnemen van de gevolgen van de bezuinigingen op professionele instellingen en het
besluit om te bezuinigen op de professionele instellingen voor het jaar 2006 te handhaven
(raadsvoorstel 05 09 149).
Hierin betrekken het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 27
september 2005 inzake Vragen commissie welzijn aangaande het peuterspeelzaalwerk.

19.

Aanwenden restant voorzieningen kinderopvang voor het realiseren van welzijnsruimten bij
de brede scholen Weert-Centrum en Keent, en de realisatie van de permanente huisvesting
van de peuterspeelzalen in Boshoven (raadsvoorstel 05 11 173).

20.

Vaststellen overschrijdingsregeling openbaar onderwijs voor de jaren 2001, 2002, 2003 en
2004 (raadsvoorstel 05 11 165).

Raadsconsultaties en notities
Liggen niet voor.
Informatie(brieven)
21.
Mondelinge toelichting op de stand van zaken onderwijs (ter vervanging van
portefeuillehouder M.M.C.F. Stokbroeks).
22.

Stand van zaken Wet Maatschappelijke Ondersteuning

23.

Rondvraag.

24.

Sluiting.
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Advieslijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Welzijn, Onderwijs,
Sociale Zaken, Arbeidsmarktbeleid en Cultuur d.d. 11 oktober 2005.
Aanwezig

Leden
Portefeuillehouders
Ambtelijke ondersteuning
Secretariaat

Afwezig

Meulen (vz., plv.) (CDA), Coolen (CDA), Jacobs (WL), H.
Lempens (VVD), Marechal (namens PvdA) Zaâboul
(PvdA).
Verheggen, Peeters, Van Dooren en Maes.
Van den Tillaar, Gerits en Peeters.
Rutten (commissiegriffier) en Swinkels (notulist).
Hendrikx (vz) (WL), Litjens (WL), Ejjarmouni (namens
NUvT). Franssen (namens SP) en Vossen
Stokbroeks (portefeuillehouder).

Algemeen
Spreekrecht

Geen meldingen ontvangen.

Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vaststelling verslag en
advieslijst 6 september
2005.
Vaststelling verslag en
advieslijst 21 september
2005.
Lijsten van aan de raad
gerichte brieven.
Toezeggingen
raadsvergadering 21
september 2005
Voortgangsrapportage
toezeggingen en moties /
amendementen

Het verslag kan ongewijzigd worden vastgesteld.

Raadsvoorstellen
Raadsvoorstel 05 11 163
Advies cie
Expliciete fractiestandpunten
Toezeggingen

Raadsvoorstel 05 09 149
Advies cie

Het verslag kan ongewijzigd worden vastgesteld.
Geen opmerkingen.
Geen opmerkingen.
Afgesproken wordt de voortgangsrapportage kritisch te bekijken:
wat is de stand van zaken en welke toezeggingen kunnen worden
afgevoerd?
De toezegging over de Risse: waaruit is het tekort op de begroting
van de Risse opebouwd (12-04-2004) is afgehandeld.
De toezeggingen (moties) over de Nota Weerterkwartier (17-032005) zijn niet afgehandeld. De Stand van Zaken zal hierop worden
aangepast.

Vaststellen van de Begroting 2006, voor zover betrekking
hebbend op deze portefeuille.
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad
als bespreekstuk.
n.v.t.
T.a.v motie 1 Motie Weerterkwartier (raad 17-03-2005):
wachtlijsten voor beschermd wonen worden opgevraagd en de
commissie hierover informeren
T.a.v. motie 2 Motie Weerterkwartier (raad 17-03-2005):
Commissie schriftelijk informeren over de manier waarop deze
motie in het lokaal zorgvragersoverleg wordt uitgevoerd.

Kennisnemen van de gevolgen van de bezuinigingen op
professionele instellingen en het besluit om te bezuinigen op de
professionele instellingen voor het jaar 2006 te handhaven.
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad
als bespreekstuk.
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Expliciete fractiestandpunten

Toezeggingen

Raadsvoorstel 05 11 174
Advies cie
Expliciete fractiestandpunten
Toezeggingen

Raadsvoorstel 05 11 173

Advies cie
Expliciete fractiestandpunten
Toezeggingen

Raadsvoorstel 05 11 165
Advies cie
Expliciete fractiestandpunten
Toezeggingen
Informatie(brieven)
Onderwerp

De fractie van de PvdA kan zich niet vinden in het
bezuinigingsvoorstel op de Openbare Bibliotheek. De opmerkingen
over het Kunstcollege staan vermeld bij het raadsvoorstel 05 11
174.
De fractie van Weert Lokaal kan zich niet vinden in het voorstel
van het college betreffende het peuterspeelzaalwerk. De
bezuiniging wordt gerealiseerd door natuurlijke terugloop van het
aantal kinderen. Dit is volgens Weert Lokaal geen bezuiniging.
Geen

Ongegrond verklaren van het bezwaar van het Kunstcollege tegen
het besluit te bezuinigen en het bestreden besluit handhaven.
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad,
als hamerstuk.
n.v.t.
Geen

Aanwenden restant voorzieningen kinderopvang voor het
realiseren van welzijnsruimten bij de brede scholen WeertCentrum en Keent, en de realisatie van de permanente
huisvesting van de peuterspeelzalen in Boshoven.
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad,
als bespreekstuk.
n.v.t.
Geen

Vaststellen overschrijdingsregeling openbaar onderwijs voor de
jaren 2001, 2002, 2003 en 2004.
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad,
als hamerstuk.
n.v.t.
Geen

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

Conclusies
Toezeggingen

De commissie neemt de toelichting voor kennisgeving aan.
n.v.t.

Onderwerp

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 20
september 2005 om het bezwaar van Schutterij St. Sebastianus
Laar-Weert tegen de hoogte van het toegekende subsidie voor de
realisatie van een nieuw verenigingsgebouw ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit handhaven.
Aangegeven wordt dat deze problematiek in zijn algemeenheid
terug komt bij de herijking van het subsidiebeleid
Geen

Conclusies
Toezeggingen
Onderwerp

Conclusies

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 13
september 2005 om:
a. kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2004
van de Stichting Kunstcollege en het definitief subsidie 2004 vast
te stellen op € 393.489,--.
b. dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie
Welzijn.
De wethouder deelt een brief uit van de heer Maas, directeur
Kunstcollege d.d. 15 augustus 2005 aan de (oud)cursisten uit
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Toezeggingen

Nederweert en Cranendonck.
Over de structuurversterking van het Kunstcollege met de
Academie voor Muziek en Dans merkt de commissie op achter de
wethouder te staan voor wat betreft het proces dat hij, naar
aanleiding van het raadsbesluit, in gang heeft gezet.
Verzocht wordt de heer Peys van het Kunstcollege uit te nodigen
voor de vergadering van de raadscommissie Welzijn van 29
november 2005.

Onderwerp
Conclusies
Toezeggingen

Mondelinge toelichting op de stand van zaken onderwijs.
De commissie neemt kennis van de toelichting.
Geen

Onderwerp
Conclusies
Toezeggingen

Stand van zaken Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
De commissie neemt kennis van de toelichting.
Geen

Overig
Wethouder Peeters
Wethouder Van Dooren

Wethouder Maes

----De wethouder meldt een overschrijding van het WVG-budget van €
200.000,- tot € 400.000,- als gevolg van een toename in het aantal en
soort aanvragen van rolstoelen. De commissie stemt in met zijn verzoek
te anticiperen op deze ontwikkelingen en hiervoor t.z.t. met een
separaat raadsvoorstel te komen.
De wethouder merkt op dat de theatervloer van de Munt niet goed
verankerd was, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. De
noodzakelijke reparaties zijn inmiddels uitgevoerd, wat leidt tot een
toename van de kapitaallast van € 3.500,-. Dit wordt opgenomen in de
najaarsnota.
De commissie schriftelijk informeren over de sfeer bij de Risse n.a.v. de
gebeurtenissen afgelopen periode.
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