
 

VOORLOPIGE AGENDA INFORMATIEBIJEENKOMST D.D. 13-01-2011  
  
1. Opening. 
 
2. Vaststellen agenda. 
 
 
RAADSSPREEKUUR (19.30 – 20.30 uur) 
 
Door burgers/bedrijven/instellingen aangemelde onderwerpen 
Geen aanmeldingen. 
 
 
BESTUURLIJKE INFORMATIERONDE (vanaf 20.30 uur) 
 
Rondvraag portefeuillehouders Niederer, Cardinaal, Coolen en Litjens 
3. Ter vergadering. 
 
Presentaties  
Geen.  
 
TILS-stukken  
4. Bespreken van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 14 september 

2010 inzake verdere samenwerking WMO-loket en Punt Welzijn (geagendeerd op 
verzoek van de CDA-fractie). 

 
5. Bespreken van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 5 oktober 2010 

inzake extra subsidie Vluchtelingenwerk (geagendeerd op verzoek van de PvdA-
fractie). 

 

6. Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 7 
december 2010 om in te stemmen met het aanstellen van een stadsdichter voor de 
jaren 2011-2012, in te stemmen met het voorgestelde traject en in te stemmen met 
het bekostigen van de stadsdichter uit de post Evenementenfonds podiumkunsten 
(geagendeerd op verzoek van de fractie PvdA). 

7. Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 16 
november 2010 om in te stemmen met het onderzoekstraject om te komen tot 
samenwerking tussen de professioneel culturele instellingen en in te stemmen met 
verstrekken van de opdracht voor het vervolgtraject aan Pentascope en de kosten 
daarvan financieren uit het raamkrediet (geagendeerd op verzoek van de fracties 
PvdA en D66). 

 
8. Bespreken van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 16 

november 2010 om in te stemmen met de bevindingen uit de 55-plus monitor 
uitgevoerd door de GGD (geagendeerd op verzoek van de fracties CDA, PvdA en D66). 

 
Themasessies 
Geen aanmeldingen. 
 
Brieven burgers (beantwoord door college) 
9. Brief van de Risse d.d. 14 oktober 2010 over toekomst Wsw en bezuinigingen 2011 

met antwoord college d.d. 4 januari 2011 (onder voorbehoud collegebesluitvorming; 
wordt nagezonden) (geagendeerd op verzoek van SP-fractie).  

 
Onderwerpen vanuit raad(-sfracties) om oriënterend te bespreken 
Geen aanmeldingen. 
 
10. Sluiting. 



 

 
 

 
 
 

 

 
Afsprakenlijst informatiebijeenkomst commissies Bestuurlijke en 

Maatschappelijke Zaken d.d. 13 januari 2011. 
 
 
Onderwerp Afspraak  
Verdere samenwer-
king WMO-loket en 
Punt Welzijn 

De commissie zal nog nader geïnformeerd worden over het aantal 
Wmo-klanten bij Punt Welzijn/de Vraagwijzer.  

Extra subsidie 
Vluchtelingenwerk 

Bij de verhuizing van Punt Welzijn naar het BVG zal nog worden 
teruggekomen op de huisvesting van Vluchtelingenwerk. 

Bevindingen 55-plus 
monitor 

Om de gezondheidskosten zo laag mogelijk te houden, zal 
bekeken worden welke preventieve maatregelen genomen kunnen 
worden ten aanzien van de ongezonde leefwijze van 55-plussers. 
In de nieuwe nota Lokaal gezondheidsbeleid zal hieraan aandacht 
worden geschonken. 

Toekomst Wsw en 
bezuinigingen 2011 

Over dit onderwerp wordt een voorstel aan raad voorgelegd. 

 


