
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
Aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst Bedrijfsvoering-Inwoners 

d.d. 8 oktober 2014 
 

Onderwerp 

 

� Opening 

 

Onderwerp 

 

� Spreekrecht 

 � Geen verzoeken ingekomen. 

 

Onderwerp 

 

� Vaststellen agenda 

 � Ongewijzigd vastgesteld. 

 

Onderwerp 

 

� Kennisnemen aandachtpunten- en actielijst d.d. 10-09-

2014 

 � Kennisgenomen van. 

Acties � Wmo: de vraag waarom de raad de keuze van de variant voor 

de regels voor eigen bijdrage niet is voorgelegd  wordt nog 

voor de raadsvergadering van morgen beantwoord. 

 

Onderwerp 

 

� Kennisnemen van de lijsten van aan de raad gerichte 

brieven. 

Aandachtspunten � Geen. 

Acties  � Geen. 

 

 

Onderwerp 

 

� Veiligheidsoverzicht 

Aandachtspunten � Er wordt toegezien op de afspraken van wijk- en dorpsraden. 

� M.b.t. veiligheidsplan: pesterijen op social media. 

Acties  � De evaluatie risicogroep jeugd wordt uitgevoerd in het 1e 

kwartaal van 2015. 

� Voor het eind van 2014 komt er een gesprek met de Directeur 

van de Veiligheidsregio ter uitvoering van de motie. 

 

Onderwerp 

 

� Scholenprojecten Leuken, Laar-Laarveld en RKEC 

Aandachtspunten � De bouwkundige toestand van de schoolgebouwen gedurende 

de resterende tijd tot nieuwbouw klaar is dient verantwoord te 

zijn. 

� Het toepassen van zonnepanelen in combinatie met warmte- en 

koudeopslag heeft de aandacht bij het KEC. 

� Uitbreidingsmogelijkheden hebben de aandacht bij het KEC. 

� De mogelijke beschikbaarheid van de sportzalen van het KEC 

voor andere maatschappelijke doeleinden. 

� Opbrengsten van bij scholen vrijkomende gronden komen ten 

gunste van de onderwijsreserve. 

Acties  � De commissie wordt nog geïnformeerd over de renovatie en het 

kredietvoorstel van de Philips van Horne school.  

 

 

 



Onderwerp 

 

� Rondvraag burgemeester Heijmans 

Aandachtspunten � Geen. 

Acties  � De suggestie om het winkelend publiek te betrekken bij de 

evaluatie van de winkelsluitingstijden wordt meegenomen. 

 

Onderwerp 

 

� Rondvraag wethouder Litjens 

Aandachtspunten � Wethouder Litjens geeft een toelichting naar aanleiding van het 

opheffen van de wijkraad rond de kazerne. Het antwoord op de 

artikel 40 brief wordt a.s. dinsdag behandeld in het college. 

Acties  � De PvdA stelt vragen n.a.v. de artikel 40 brief over externen in 

commissies en wethouder Litjens komt terug op de brief over  

de verkeerscommissie. 

 

Onderwerp 

 

� Rondvraag wethouder Gabriëls 

Aandachtspunten � Geen. 

Acties  � Geen. 

 

Onderwerp 

 

� Rondvraag wethouder Sterk 

Aandachtspunten � Geen. 

Acties  � De vraag over hoe de informatie en adviesfunctie Wmo op de 

begane grond van het stadhuis er concreet uitziet, de kosten  

en de toegankelijkheid hiervan wordt doorgeleid naar 

wethouder Sterk en de commissie ontvangt hierover bericht. 

 


