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



Opening

Onderwerp



Spreekrecht



Geen verzoeken ingekomen.



Vaststellen agenda



Ongewijzigd vastgesteld.

Onderwerp



Acties




Kennisnemen aandachtpunten- en actielijst d.d. 08-102014
Kennisgenomen van.
Geen.

Onderwerp



Aandachtspunten
Acties




Onderwerp



Aandachtspunten



Onderwerp



Kennisnemen van de lijsten van aan de raad gerichte
brieven.
Geen.
Geen.

Toelichting/uitleg door de Directeur Veiligheidsregio
m.b.t. door de raad gestelde vragen (onder andere
vastgelegd in aangenomen motie)
De Directeur van de Veiligheidsregio, de heer van Lieshout en
de bestuursadviseur, de heer Delissen zijn aanwezig om een
toelichting te geven.
De commissie is blij met de toelichting maar geeft aan nog niet
gerust te zijn voor de toekomst en zal de ontwikkelingen blijven
volgen.
De raden worden in het vervolg beter betrokken bij het proces
en de financiën en meegenomen bij het opstellen van de
begroting 2016 (o.a. door toelichting door de Veiligheidsregio in
de commissie).

Acties



Onderwerp



Voorzieningenplannen stedelijk gebied

Aandachtspunten



De heer Leijen van Hospitality Consultants geeft een
presentatie.
De voorzieningenplannen zijn besproken op bijeenkomsten in
Weert Noord, Midden en Zuid. WL geeft aan hier geen
uitnodiging voor te hebben ontvangen. In het FVO zal nog aan
de orde komen of de raadsleden wel of geen aparte uitnodiging
moeten krijgen van door de gemeente georganiseerde
bijeenkomsten.
Er wordt nu een richting aangegeven, de precieze invulling is
nog niet bekend.
Bewustheid moet er zijn met betrekking tot overcapaciteit.
Er dient nagedacht te worden over richtingen en scenario’s,







Acties




waarbij een rol speelt of de gemeente dient vast te houden of
loslaat (gemeentekracht of burgerkracht).
De verslagen van de bijeenkomsten worden aan de commissie
toegezonden.
De sheets van de presentatie worden aan de commissie
toegezonden.

Onderwerp



Rondvraag wethouder Gabriëls/burgemeester Heijmans

Aandachtspunten



Acties



Geen. De vragen over de Aldenborg worden ter vergadering
beantwoord. De SP komt in de volgende cyclus mogelijk nog
met vragen op de beantwoording van de artikel 40 brief
Cultuurfabriek ECI.
Geen.

Onderwerp



Rondvraag wethouder Litjens en wethouder Sterk



Er waren geen vragen.

