
 

VOORLOPIGE AGENDA INFORMATIEBIJEENKOMST D.D. 15-11-2010  
 
1. Opening. 
 
2. Vaststellen agenda. 
 
 
RAADSSPREEKUUR (19.30 – 20.30 uur) 
 
Door burgers/bedrijven/instellingen aangemelde onderwerpen 
(Nog) geen aanmeldingen. 
 
 
BESTUURLIJKE INFORMATIERONDE (vanaf 20.30 uur) 
 
Rondvraag portefeuillehouders Niederer, Cardinaal, Coolen en Litjens 
3. Ter vergadering. 
 
Presentaties  
4. Toelichting op het voorlopig ontwerp inrichting nieuw stadhuis door mw. J. Muijtjens 

(INBO) (portefeuillehouder H. Coolen). 
 
5. Presentatie van het geactualiseerd gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid 

door dhr. E. Kerssemakers (portefeuillehouder H. Litjens). 
 
6. Toelichting op het beleidsplan binnensportaccommodaties 2010-2020 door mw. C. 

Van der Kraan (portefeuillehouder H. Litjens). 
 
Themasessie 
7. Richtinggevende discussie over de toekomst van de binnenjops "Hang out" en "M29" 

(door mw. S. Doek) (portefeuillehouder H. Coolen). 
 
TILS-stukken  
8. 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; portefeuillehouder H. Coolen). 

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

inzake extra subsidie Vluchtelingenwerk (geagendeerd op verzoek van de PvdA-
fractie; portefeuillehouder H. Litjens). 

 
Brieven burgers (beantwoord door college) 
Geen agendering. 
 
Onderwerpen vanuit raad(-sfracties) om oriënterend te bespreken 
10. Brief SP d.d. 13-9-2010 inzake Samen-Zorgen-Huis met antwoordbrief college d.d. 

27-10-2010 (geagendeerd op verzoek van fractie SP; als achtergrondinformatie is 
het haalbaarheidsonderzoek bijgevoegd). 

  
11. Sluiting. 



 

 
 

 
 
 

 

 
Afsprakenlijst informatiebijeenkomst commissies Bestuurlijke en 

Maatschappelijke Zaken d.d. 15 november 2010. 
 
 
Onderwerp Afspraak  
Raadsspreekuur inzake 
binnensportaccommodaties 

Inbreng van de heren Mueters en Hausmans voorzien van 
cijfers en meenemen bij informatiebijeenkomst inzake 
onderwijshuisvesting d.d. 25-11-2010. 

Sociaal cultureel fonds 
(SCF) en categoriale 
bijzondere bijstand (CBB)  

Moties SP zijn bij begroting verworpen vanwege financiële 
consequenties. Door de nieuwe regering wordt binnenkort de 
norm op maximaal 110% gesteld. Dan moet ook Weert terug 
van 115% naar 110%. De vragen hoeveel budget hiermee 
vrijkomt en of deze gelden ingezet kunnen worden voor SCF 
en CBB worden schriftelijk beantwoord, voorzien van een 
cijfermatige onderbouwing. 

WWB en bekostiging 
werkdeel daarvan 

Indien mogelijk vóór de raadsvergadering van 15-12-2010 
een informatiebijeenkomst organiseren en hierbij de 
constructie voor 2011 betrekken.  

Geactualiseerd inkoop- en 
aanbestedingsbeleid 

Overzicht met grote, structurele zaken die door de gemeente 
worden aanbesteed naar de raad zenden.  
Overzicht waar al met andere gemeenten wordt 
samengewerkt op het gebied van aanbesteding en inkoop 
naar raad.  
Conclusie bijeenkomst: bij voorkeur aankopen in de regio 
Weert en hieraan extra aandacht geven, mits kwaliteit en 
prijs concurrerend zijn.  

Beleidsplan 
binnensportaccommodaties 

Uitgesplitste berekening klokuurvergoeding gym in het kader 
van de toekenning van het aantal zalen naar raad zenden.   

Bouw nieuwe tennishal  Stand van zaken overleg met 2 geïnteresseerden naar raad 
zenden. 

Inrichting raadzaal Fracties geven deelnemer(s) klankbordgroep aan griffier 
door. 

Binnenjops  Onderzoek in leeszaal leggen. 
Rondvraag wethouder 
Coolen 

Nagaan of gemeente formulieren kan toezenden aan mensen 
die een indicatie hebben voor huishoudelijke hulp die komt te 
vervallen.  
Antwoordbrief college inzake JOP Klaproosstraat naar raad 
zenden.  

 


