
 

VOORLOPIGE AGENDA INFORMATIEBIJEENKOMST D.D. 04-10-2010  
 
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  
4. Presentatie PUNT Welzijn t.b.v. nieuwe raad door de heren P. Horsmans en T. van 

Ekerschot (portefeuillehouder H. Coolen). 
 
5. Toelichting resultaten aanbesteding stadhuis (portefeuillehouder H. Coolen). 
 
Themasessie 
6. Bespreken van de problematiek voetbalvelden Laar en MMC aan de hand van twee 

presentaties van mw. M. van de Ven en dhr. R. Deneer van de gemeente 
(portefeuillehouder H. Litjens). 

 
Onderwerpen vanuit raad(-sfracties) om oriënterend te bespreken 
7. Combinatiefunctionarissen: waarom worden deze ingezet, hoe werkt het en wat zijn 

de effecten? (geagendeerd op verzoek van de fractie PvdA). 
 
8. Sluiting. 



 

 
 

 
 
 

 

 
Afsprakenlijst informatiebijeenkomst commissies Bestuurlijke en 

Maatschappelijke Zaken d.d. 4 oktober 2010. 
 
 
Onderwerp Afspraak  
Rondvraag Niederer: 
- Criminele jeugd- 
  groep 
 
- Overlast bij JOP  
  Boshoven 

 
De vragen van de SP over de criminele jeugdgroep worden 
besproken in de raadscommissie BZ van 11 oktober 2010. De 
politie is dan ook aanwezig. 
De briefschrijver die de overlast gemeld heeft, zal z.s.m. (uiterlijk 
week 41) een antwoordbrief ontvangen.  

Rondvraag Coolen: 
- Project Samen  
  Zorghuis Boshoven  
 
 
- Gratis busvervoer  
  ouderen en gehandi- 
  capten (ingetrokken  
  raadsvoorstel) 
- Aanbesteding brede  
  scholen 
 

 
Indien de stichting er geen problemen mee heeft, zullen het 
haalbaarheidsonderzoek en de exploitatierekening van het Samen 
Zorghuis worden toegezonden naar de commissieleden.  
 
In week 40 of 41 zal hier nadere informatie over komen. 
 
 
 
De aanbestedingsresultaten van de brede scholen Keent, Moesel 
en Stramproy zullen –vóór de begrotingsbehadneling- naar de 
commissieleden worden gezonden.  
Het aantal leerlingen per 1 oktober 2010 (i.r.t. de lokaalbehoefte) 
zal voor de onderwijs-informatiebijeenkomst toegestuurd worden.  

Rondvraag Litjens: 
Wachtlijst Risse/ 
bezuinigingen Wsw 

Z.s.m. zal de raad geïnformeerd worden over de impact van de 
voorgenomen bezuiniging van het kabinet op de Wsw. Dit mede in 
relatie tot de wachtlijst bij de Risse.  

Combinatiefunctio-
narissen 

De commissieleden zullen schriftelijk de uitsplitsing van de 
financiering van de combinatiefunctionarissen ontvangen.  

Aanbesteding 
Stadhuis  

- De raadsleden zullen de presentatie van 4 oktober (inclusief 
eventuele aanpassingen n.a.v. de verificatie van de 
aanbestedingsuitkomsten) vóór de commissie BZ van 11 
oktober ontvangen. 

- In het raadsvoorstel zal beargumenteerd worden aangegeven 
voor welke posten aanvullende middelen nodig zijn. 

- Om de 2 á 3 maanden zal in de commissie een financiële 
rapportage over de stand van dat moment worden gegeven. 

- De consequenties zullen gevisualiseerd worden. 
- Voor fracties die dat willen, zal deze week (week 40) een extra 

bijeenkomst worden georganiseerd, waardoor er een beter 
inzicht in de bedragen is. 

Punt Welzijn Punt Welzijn zal proberen informatie over de activiteiten (en 
klachten) van het JOP aan de Klaproosstraat te achterhalen. Deze 
gegevens zullen verwerkt worden in een brief over de JOP 
Boshoven aan de commissieleden. 

Problematiek voetbal-
velden Laar en MMC 

De commissieleden zullen een memo over de discutabele kwaliteit 
van grasmastervelden ontvangen (gefundeerde info). Hierin zal 
ook informatie worden gegeven over de onderhoudskosten van de 
verschillende soorten velden. 
Tevens zal er nadere informatie komen over de demografische 
ontwikkelingen voor de komende 10 jaar. 

 


