VOORLOPIGE AGENDA COMMISSIE WELZIJN D.D. 21-06-2005
Algemeen
1.

Opening.

2.

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

3.

Vaststelling agenda.

4a.
b.

Vaststelling verslag openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 10 mei 2005.
Vaststelling van advieslijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Welzijn d.d.
10 mei 2005.

5.

Ter
5.1
5.2
5.3

kennisname:
Lijsten van aan de raad gerichte brieven.
Toezeggingen raadsvergaderingen 28 april, 26 mei en 2 juni 2005.
Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties en
amendementen (bijgevoegd).

Portefeuillehouder: F.J.M. Maes
Raadsvoorstellen
6.
Vaststellen Jaarrekening 2004, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille
(raadsvoorstel 05 07 096).
Raadsconsultaties en notities
Liggen niet voor.
Informatie(brieven)
7.
Rondvraag.
Portefeuillehouder: J.H.M. Peeters
Raadsvoorstellen
8.
Vaststellen Jaarrekening 2004, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille
(raadsvoorstel 05 07 096).
Raadsconsultaties en notities
Liggen niet voor.
Informatie(brieven)
9.
Stand van zaken Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
10.

Rondvraag.

Portefeuillehouder: R.F.J.W.M. van Dooren
Raadsvoorstellen
11.
Vaststellen Jaarrekening 2004, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille
(raadsvoorstel 05 07 096).
Raadsconsultaties en notities
Liggen niet voor.
Informatie(brieven)
12.
Project Weerter geschiedschrijving (B&W 13 juni 2005).
Toelichting verzorgd door de heer drs Jean Coenen, van het historisch onderzoeksbureau
Coenen.
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13.

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 mei 2005 om:
a. kennis te nemen van de jaarstukken 2003 van de Stichting Streekomroep Weert;
b. het definitief subsidie 2003 vast te stellen op € 63.338,--;
c. dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn.

14.

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 10 mei 2005 om:
a. kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2004 van de Academie voor
Muziek en Dans;
b. het definitief subsidie vast te stellen op € 728.808,--;
c. dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn.

15.

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 10 mei 2005 om:
a. in te stemmen met de garantie van 3W Vastgoed bv met betrekking tot de kosten van
een externe projectmanager ten behoeve van project Bedrijfsverzamelgebouw Weert;
b. dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn.

16.

Rondvraag.

Portefeuillehouder: M.M.C.F. Stokbroeks
Raadsvoorstellen
17.
Vaststellen Jaarrekening 2004, voor zover betrekking hebbend op deze portefeuille
(raadsvoorstel 05 07 096).
18a. Instemmen met de nadere uitwerking van de lokale educatieve agenda tot inhoudelijk
beleidsplan “Onderwijs en Zorg”.
b.
In afwachting van a. vooralsnog voor de duur van het schooljaar 2005/2006 beschikbaar
stellen een bedrag ad. € 170.964,- als budget zorgleerlingen;
c.
Uiterlijk 01-08-2005 een definitief besluit over continuering subsidiëring te nemen bij de
vaststelling van het inhoudelijk beleidsplan “Onderwijs en Zorg” voor Weert (raadsvoorstel
05 07 100).
Raadsconsultaties en notities
Liggen niet voor.
Informatie(brieven)
19.
Mondelinge toelichting op de stand van zaken ´Keent Kiest Kwaliteit´.
20.

Mondelinge toelichting op de stand van zaken onderwijs.

21.

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 17 mei 2005 om:
a. kennis te nemen van het jaarverslag 2004 van ROC Gilde unit educatie
b. dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn.

22.

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 10 mei 2005 om:
a. akkoord te gaan met de intentieverklaring als beschreven in de notitie ´Méér leerlingen
met een diploma van school´, toekomst voor het VAVO door samenwerking tussen Gilde
Opleidingen en het Voortgezet Onderwijs in Noord- en Midden-Limburg;
b. dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn.

23.

Rondvraag.

24.

Sluiting
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Verslag van de vergadering van de raadscommissie welzijn d.d. 21 juni 2005.
Aanwezig:
Leden:
Portefeuillehouders:
Commissiegriffier:
Ambtelijke ondersteuning:
Afwezig:

Hendrikx (WL) (vz), Franssen (SP), Jacobs (WL), Litjens
(WL), H. Lempens (VVD), Zaâboul (PvdA).
Van Dooren, Maes, Peeters en Stokbroeks.
R. Rutten (griffier).
Wassink, Geleuken, Gerits, Van den Laar.
heren Coolen (CDA), Ejjarmouni (NuvT-Weert), Marechal
(PvdA) en Meulen (CDA).

1.
Opening.
De voorzitter heet de leden welkom waarna de vergadering wordt geopend. Na overleg
wordt, om het quorum te behalen, besloten een pauze in te lassen tot de heer H.
Lempens aanwezig is.
2.
Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).
Van deze mogelijkheid wordt geen gebruik gemaakt.
3.

•
•
•

Vaststelling agenda.
De portefeuilles van wethouder Peeters en Stokbroeks worden in omgekeerde
volgorde behandeld (Maes – Stokbroeks – Van Dooren – Peeters).
De heer Jean Coenen verzorgt bij agendapunt 12: ‘Project Weerter
geschiedschrijving’ een presentatie. Dit agendapunt wordt als eerste behandeld
bij de portefeuille van wethouder Van Dooren.
Agendapunt 21 - ‘Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 17
mei jaarverslag van ROC Gilde unit educatie 2004’. Leden werden bij brief d.d. 9
juni geïnformeerd over het feit dat de presentatie is doorgeschoven naar het
najaar 2005. Ingestemd wordt met het voorstel dit agendapunt te behandelen bij
de presentatie.

4a.

Vaststelling verslag openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d.
10 mei 2005.
Het verslag kan ongewijzigd worden vastgesteld.
b.
Vaststelling van advieslijst van de openbare vergadering van de
raadscommissie Welzijn d.d. 10 mei 2005.
De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
5.

Ter kennisname:
5.1
Lijsten van aan de raad gerichte brieven.
5.2
Toezeggingen raadsvergaderingen 28 april, 26 mei en 2 juni 2005.
5.3
Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen
moties en amendementen (bijgevoegd).
Vorenstaande wordt voor kennisgeving aangenomen.
Portefeuillehouder: F.J.M. Maes
Raadsvoorstellen
6. Vaststellen Jaarrekening 2004, voor zover betrekking hebbend op deze
portefeuille (raadsvoorstel 05 07 096).
De commissie acht dit advies rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

Raadsconsultaties en notities
Liggen niet voor.
Informatie(brieven)
7.
Rondvraag.
Van deze mogelijkheid wordt geen gebruik gemaakt.
Portefeuillehouder: M.M.C.F. Stokbroeks
Raadsvoorstellen
17. Vaststellen Jaarrekening 2004, voor zover betrekking hebbend op deze
portefeuille (raadsvoorstel 05 07 096).
De commissie acht dit advies rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
18.

a. Instemmen met de nadere uitwerking van de lokale educatieve
agenda tot inhoudelijk beleidsplan “Onderwijs en Zorg”.
b. In afwachting van a. vooralsnog voor de duur van het schooljaar
2005/2006 beschikbaar stellen een bedrag ad. € 170.964,- als budget
zorgleerlingen;
c. Uiterlijk 01-08-2005 een definitief besluit over continuering
subsidiëring te nemen bij de vaststelling van het inhoudelijk
beleidsplan “Onderwijs en Zorg” voor Weert
(raadsvoorstel 05 07 100).
Mevrouw Jacobs attendeert er op dat bij punt c. de datum 01-08-2005 gewijzigd dient te
worden in 01-08-2006. Zij spreekt een compliment uit over de tijdige uitwerking van het
beleidsplan waardoor toekomstige wetten niet voor problemen zullen gaan zorgen. Verder
informeert zij op welke wijze wordt omgegaan met leerlingen die het onderwijs niet
binnen de gemeente Weert volgen en vraagt zij inzicht in de aantallen leerlingen die
zónder diploma de school verlaten. Mevrouw Zaâboul informeert naar de rol en
regietaak van de gemeente. Wethouder Stokbroeks antwoordt dat alleen op de agenda
sprake is van een foutieve datum. De gezamenlijke schoolbesturen werken voor de eerste
maal onderwijsinhoudelijk samen en deze onderwijswereld verzocht de gemeente om de
regierol voor rekening te nemen. O.a. via de vangnetconstructie en de zorgleerlingen zijn
leerlingenaantallen te achterhalen. Verder werken het ROC en de St. Jansberg Maaseik
samen om de overstap en plaatsing binnen de projectstructuur voor de kinderen
makkelijker te laten verlopen.
De commissie acht dit advies rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.
Raadsconsultaties en notities
Liggen niet voor.
Informatie(brieven)
19. Mondelinge toelichting op de stand van zaken ´Keent Kiest Kwaliteit´.
L. Beerenbrouckplein:
vanuit de informatiemiddag voor de kinderen werden er 3
toestellen geplaatst; rest nog het nemen van
verkeersmaatregelen.
Deken Sourenplein:
uit een gehouden enquête bleek dat de bevolking het plein
in zijn huidige staat wenst te behouden.
Dr. Nolen-/Dr. Poelstraat:
er werd verzocht een veiligere verkeerssituatie te creëren.
Multif. wijkaccommodatie:
op 1 juli a.s. vindt opnieuw een gesprek plaats met het
kerkbestuur over o.a. invulling oude school en
parochiehuis.
Pastoor Frantzenstraat:
Wonen Weert leverde bestekpunten aan. Er is een
sloopvergunning afgegeven voor 26 woningen. Het
beroepschrift van de bewoners werd d.d. 24 mei jl
behandeld bij de rechtbank te Roermond; uitspraak wordt
afgewacht.
Herontwikkeling Sutjensstraat: medio 2005 worden de plannen aangeboden aan het
college.
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WoZoCo:

60 zorgappartementen en 30 verpleeghuisunits zijn
akkoord; behandeling vindt plaats in de commissie RO.
Stenige Straten:
schetsplan herinrichting gereed; 2e helft 2005 wordt
gestart met de eerste straat.
Ariënstraat/Dr. Nolenstraat:
bewoners maakte kenbaar te willen meewerken aan de
groene tuintjes.
Interculturele wijkparticipatie: hernieuw voorstel projectstructuur wordt aangeboden voor
de eerstvolgende vergadering (TOEZEGGING).
De commissie neemt de toelichting voor kennisgeving aan.
20. Mondelinge toelichting op de stand van zaken onderwijs.
Technisch Onderwijs regio:
het eerste concept van het samen met KvK uitgevoerde
onderzoek werd ontvangen en omvat een verdeelsleutel;
verdiepingsonderzoek volgt.
Multif. accomm. Swartbroek: zowel de voetbalvelden als locatie Derckx bieden
mogelijkheden. Naar verwachting wordt het raadsvoorstel
in september aan de raad aangeboden. Er wordt vanuit
gegaan dat het noodlokaal bij aanvang van het nieuwe
schooljaar in gebruik genomen kan worden. Naar
aanleiding van de problemen met de vloer in een van de
lokalen wordt een inspectierapport samengesteld voor het
gehele schoolgebouw.
Multif. accomm. Tungelroy:
Op 4 juli a.s. vindt een nieuwe stuurgroepvergadering
plaats waarin eventueel nieuwe aanvullende financiële
mogelijkheden besproken worden. De exploitatie dient
zuiver gehouden te worden.
Molenakker:
Het besluit Hogere Grenswaarden werd door de Provincie
verleend; bouwstart 4 juli a.s..
WML:
Om vertraging van het schoolproject te voorkomen vindt
op 27 juni a.s. een extra overleg plaats. Op 4 juli a.s.
worden de buurtbewoners wederom geïnformeerd.
Altweerterheide:
Tot op heden werden de noodzakelijke bescheiden niet
aangeboden.
Schoolbegeleiding:
Op 26 juni a.s. vindt overleg plaats met afgevaardigden
van de schoolbesturen; ook met Nederweert wordt
overlegd. Er is sprake van ‘brede’ ¨partnersamenwerking
met eigen inbreng van financiën. Mevrouw Jacobs
verzoekt, gezien de omvangrijkheid van het project en de
noodzakelijkheid van kaderstelling, de raad vanaf het
begin op te nemen binnen de brede informatiestroom. Dit
zou eventueel zelfs kunnen als toehoorder. Wethouder
Stokbroeks acht dit zeker bespreekbaar en zal in deze
stappen ondernemen.
Nelissenhofweg:
Op 4 juli a.s. vindt ambtelijk overleg plaats; het
getekende exemplaar van Defensie werd ontvangen.
Brede School:
Er wordt van uitgegaan dat voor de schoolvakantie de
intentieovereenkomst door de 3 schoolbesturen wordt
ondertekend. Na de vakantie start de uitwerking van de
C2-locatie.
Mevrouw Jacobs merkt op dat bestemmingsplanwijziging afhankelijk is van het
bouwplan; maar omdat dit plan weer afhankelijk is van de nog te tekenen
overeenkomsten dreigt men in een vicieuze cirkel terecht te komen. Zij verzoekt
realistisch te blijven waarbij getracht moet worden vertragingen te voorkomen. Verder
geeft zij aan verheugd te zijn met het 2-sporenbeleid ten aanzien van Swartbroek en
spreekt zij haar twijfel uit ten aanzien van Tungelroy. De heer H. Lempens informeert
naar de ‘vaart’ bij de gesprekken met o.a. het kerkbestuur en naar de bekostiging van het
plan door woningbouw. De heer H. Litjens verzoekt bij de Swartbroeker plannen mee te
willen nemen dat de uitbater van Derckx heeft aangegeven het dorpshuis te willen
exloiteren. Mevrouw Zaâboul informeert naar het aantal leerlingen van Keent dat de
montessori- en openbare school bezoekt. Wethouder Stokbroeks antwoordt ten aanzien

3

van de intentieverklaring dat het op voorhand uitsluiten van partners geen optie vormt.
Uitgangspunt is zowel voor het onderwijs als voor de wijk een goede toekomst weg te
zetten; termijnen zijn hierbij echter wel van belang. Het programma van eisen van
Swarbroek ziet er goed uit; door de raad wordt uitgegaan van 214m², de wens van de
Dorpsraad is 314m². Op 4 juli a.s. vindt een bestuursoverleg plaats met Tungelroy
waarbij de vraag aan de orde komt wat reëel is en welke partners het knelpunt vormen.
Met betrekking tot de wijkaccommodatie geeft het raadsbesluit de brede variant aan, dit
is nog steeds het uitgangspunt. Verdere vormgeving volgt op een later tijdstip.
De commissie neemt de toelichting voor kennisgeving aan.
21.

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 17 mei 2005
om:
a. kennis te nemen van het jaarverslag 2004 van ROC Gilde unit educatie
b. dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn.
Dit agendapunt is voor deze vergadering komen te vervallen.
22.

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 10 mei 2005
om:
a. akkoord te gaan met de intentieverklaring als beschreven in de notitie
´Méér leerlingen met een diploma van school´, toekomst voor het VAVO
door samenwerking tussen Gilde Opleidingen en het Voortgezet
Onderwijs in Noord- en Midden-Limburg;
b. dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn.
Mevrouw Jacobs spreekt haar tevredenheid uit over het plan en de aanpak. Verder
informeert zij naar eventuele tegemoetkomingen in de kosten als blijkt dat deze voor de
ouders een belemmering vormen. Wethouder Stokbroeks merkt op dat de
rijksbekostiging een wijziging zal ondergaan. Wat dit concreet betekent voor locaties en
scholen is momenteel niet duidelijk.
De commissie neemt het besluit voor kennisgeving aan.
23. Rondvraag.
De heer H. Lempens merkt op dat de Hoge School Nederland op zoek is naar uitbreiding
van het aantal m²; mogelijk is e.e.a. realiseerbaar door middel van het hierbij betrekken
van de Brandweerkazerne. Mevrouw Jacobs informeert naar de Biologische School als
uitbreidingsoptie. Wethouder Stokbroeks antwoordt 1½ jaar geleden met het
schoolbestuur een locatieverbetering en meerdere ontwikkelingen te hebben besproken.
De school wil een vestiging in de nabijheid van het station. De vraag is bij het college
bekend en het schoolbestuur wordt geïnformeerd over nieuwbouw. Ook bij de uitbreiding
van de brandweerkazerne wordt dit meegenomen. Ten aanzien van de optie van mw.
Jacobs geeft de wethouder aan dat dit eveneens te maken heeft met
dienstencentrumverhaal. De gemeente wil het hoger onderwijs graag behouden, is echter
niet de financier.
Portefeuillehouder: R.F.J.W.M. van Dooren
Raadsvoorstellen
11. Vaststellen Jaarrekening 2004, voor zover betrekking hebbend op deze
portefeuille (raadsvoorstel 05 07 096).
De commissie acht dit stuk rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
Raadsconsultaties en notities
Liggen niet voor.
Informatie(brieven)
12.
Project Weerter geschiedschrijving (B&W 13 juni 2005).
Toelichting verzorgd door de heer drs Jean Coenen, van het historisch
onderzoeksbureau Coenen.
Volledigheidshalve wordt verwezen naar bijgevoegde en door de heer Coenen gebruikte
sheets.
De geschiedschrijving begint in 1568 omdat in dit jaar, o.a. door de onthoofding van
Philips de Montmorancy sprake is van een geschiedkundig keerpunt. Mevrouw Jacobs
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informeert naar de prijsklasse van de boeken. De heren Coenen en Wassink geven aan
dat de offerte zich richt op een oplage van 2.000 stuks. Gestreefd wordt naar een
minimale verkoopsprijs; eerdere uitgaven konden aangeboden worden voor bedragen
variërend van € 17,50 en € 25,00. Er vindt een voorinschrijving plaats en uit praktijk
blijkt dat de verkoop een verdubbeling betekent van dit aantal.
13.

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 mei 2005
om:
a. kennis te nemen van de jaarstukken 2003 van de Stichting
Streekomroep Weert;
b. het definitief subsidie 2003 vast te stellen op € 63.338,--;
b. dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn.
Mevrouw Jacobs geeft aan dit besluit als een ijkpunt (O-punt) te zien.
De commissie neemt het besluit voor kennisgeving aan.
14.

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 10 mei
2005 om:
a. kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2004 van de
Academie voor Muziek en Dans;
b. het definitief subsidie vast te stellen op € 728.808,--;
c. dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn.
De commissie neemt het besluit voor kennisgeving aan.
15.

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 10 mei 2005
om:
a. in te stemmen met de garantie van 3W Vastgoed bv met betrekking
tot de kosten van een externe projectmanager ten behoeve van
project Bedrijfsverzamelgebouw Weert;
b. dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn.
De heer H. Lempens attendeert op het feit dat binnen de agendacommissie verzocht is
de agendapunten 13, 14 en 15 alsnog toe te voegen aan deze commissieagenda. Hij
verzoekt de agendacommissie er van in kennis te stellen dat verzoeker(s) echter niet
aanwezig blijken te zijn bij behandeling.
De commissie neemt het besluit voor kennisgeving aan.
16. Rondvraag.
Wethouder Van Dooren geeft aan dat er in het kader van structuurversterking
Kunstcollege/Muziekschool een vijftal contacten plaatsvonden. Voorafgaande aan de
structuurversterking werd door de raad een bezuiniging van 10% vastgesteld. Het
Kustcollege maakte bezwaar, formele behandeling hiervan vond niet plaats. Aan de ter
inzageleggingseis van het Kunstcollege werd voldaan. Ondanks overleg en uitleg met en
door de gemeente bleef het Kunstcollege vasthouden aan behandeling van het bezwaar
en schakelde uiteindelijk de Ombudsman in. In overleg met de heer Maes werd besloten
een hoorzitting te houden, binnen 2 á 3 weken zal de uitspraak hierop volgen. In het
kader van de structuurversterking werd 31 mei jl. met de Academie voor Muziek en Dans
het plan van aanpak besproken; voorgesteld worden een aantal harde randvoorwaarden.
In principe wil de AMD geen verplichtingen overnemen terwijl het Kunstcollege ‘alle’
verplichtingen wenst te laten overgaan. Uit overleg met de AMD blijkt dat er geen
patstelling is ontstaan maar verder overleg mogelijk blijft. Het invlechten op
gelijkwaardige basis betekent dat twee instituten samengevlochten worden tot één
organisatie. Leerkrachten, aanbod en toekomstperspectief dienen in elkaar over te
vloeien waarbij het feit dat de gemeenten Cranendonck en Nederweert de samenwerking
beëindigden eveneens een rol speelt.
Portefeuillehouder: J.H.M. Peeters
Raadsvoorstellen
8.
Vaststellen Jaarrekening 2004, voor zover betrekking hebbend op deze
portefeuille (raadsvoorstel 05 07 096).
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Op een vraag van mevrouw Jacobs over het overgehevelde bedrag weerbaarheidfonds
(blz. 24 – progr. 7) antwoordt wethouder Peeters dat deze gelden oorspronkelijk
stammen uit 2003. In 2004 vond uitvoering plaats, daarna niet meer.
De commissie acht dit stuk rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
Raadsconsultaties en notities
Liggen niet voor.
Informatie(brieven)
9.
Stand van zaken Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
Wethouder Peeters stelt na een korte inhoudelijke uitleg van de wet voor behandeling
van dit onderwerp door te schuiven naar eind augustus, danwel september om allereerst
af te wachten of er meer duidelijkheid verstrekt wordt door de Tweede Kamer. Hierbij
gaat hij er van uit dat de financiële toezeggingen niet gewijzigd zullen worden. Mevrouw
Jacobs acht kadering onmogelijk omdat onduidelijk is welke beslissingen het rijk
uiteindelijk zal gaan nemen. Mevrouw Zaâboul sluit zich aan bij het vorenstaande. De
heer H. Lempens spreekt van een geweldige en ingewikkelde ingreep waardoor een
zorgvuldige voorbereiding noodzakelijk is. Om meer duidelijkheid over de pijnpunten te
verkrijgen moet het ‘veld’ nauw betrokken worden bij de diverse stappen. De heer
Litjens is voorstander van kadering ná meer duidelijkheid door de Tweede Kamer.
Commissiebreed wordt besloten de informatieavond van 30 juni a.s. normaal doorgang te
laten vinden en te kaderen na het verkrijgen van meer duidelijkheid door de Tweede
kamer.
10. Rondvraag.
Van deze mogelijkheid wordt geen gebruik gemaakt.
24. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter de aanwezigen voor hun inbreng en
sluit de vergadering om 21.55 uur.
Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 6 september 2005.
de commissiegriffier
de voorzitter,
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