
 

 
 

 
 
 

 
Aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst BV-IW  
d.d. 10 september 2014 
 
Onderwerp 
 

 Opening 

 
Onderwerp 
 

 Spreekrecht 

  Geen verzoeken ingekomen. 
 
Onderwerp 
 

 Vaststellen agenda 

  Ongewijzigd vastgesteld. 
 
Onderwerp 
 

 Kennisnemen aandachtpunten- en actielijst d.d. 11-06-
2014 

  Kennisgenomen van. 
Acties  Informatie over 10 risico’s wordt nog toegestuurd. 
 
Onderwerp 
 

 Kennisnemen van de lijsten van aan de raad gerichte 
brieven. 

Aandachtspunten  De heer Nouwen geeft aan dat de brief van 4 juli van de 
Paterskerk door de raad moet worden afgedaan. 

Acties   Lijsten aan de raad gerichte brieven komen terug op 
raadsagenda. 

 
 
Onderwerp 
 

 Informatie jeugdzorg, WMO- en jeugdverordeningen. 

Aandachtspunten  M.b.t. de (verordening) jeugdzorg volgt nog een 
communicatietraject. Communicatie is niet in de verordening 
geregeld. 

Acties   De lijst van algemene voorzieningen wordt niet opgenomen in 
de wmo-verordening. Er wordt nagegaan hoe dit wel gebeurt 
en de commissie wordt hierover geïnformeerd. 

 
Onderwerp 
 

 Sport- en beweegbeleid 

Aandachtspunten  Duidelijk moet zijn wat de rol van de gemeente is en wat de 
ambtelijke inzet is. 

 De financiële consequenties moeten uit de nota blijken. 
 Wat betreft topsport komt er een apart topsportbeleid. 

Acties   De commissieleden kunnen vragen en opmerkingen bij de 
Wethouder aanleveren. 

 
Onderwerp 
 

 Rondvraag 

Aandachtspunten  Geen. 
Acties   Er komt schriftelijk antwoord n.a.v. het krantenartikel van 

vandaag over de Risse (m.b.t. aantal personen; volgens krant 
122). 

 De commissie wordt geïnformeerd hoe de gemeente omgaat 
met de brandbrief aan de OR van de Risse.  



 TILS-938: De raad wordt betrokken bij het dienstenboek 2015 
van Punt Welzijn. 

 TILS-939: In het voorjaar 2015 wordt teruggekomen op de 
sociale wijkteams middels agendering op een 
informatiebijeenkomst. 

 TILS-944: wijziging oppervlakte verhuur. De commissie krijgt 
antwoord welke oppervlakte terug gaat richting school. 

 TILS-959: De commissie krijgt antwoord waarom tijdelijk extra 
inzet nodig is bij de kanteling van Punt Welzijn. 

 
 


