Aan
•
de leden van de raad
•
het college van B&W
•
M. Meertens, R. Bladder, L. Koopmans, E.
Croonenberg, T. Weekers, F. van Beeck, S. Doek,
communicatie

Inlichtingen:
P. Otten tst. 575 207

Weert, 28 mei 2014
Onderwerp: informatiebijeenkomst
Bijlage(n): 2

Geachte raads- en collegeleden,
Hierbij nodig ik u namens de voorzitter de heer A.A.M.M. Heijmans uit tot het bijwonen
van een informatieve bijeenkomst.
De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 11 juni 2014 om 19.30 uur in de raadzaal
van het stadhuis.
Het programma luidt als volgt:
Nr.

Tijdstip

Onderwerp

1.

19.30 uur

2.

20.30 uur

Stand van zaken digitalisering
VVV Midden Limburg
Concept beleidsplan Wmo regio
Midden-Limburg West

Ambtelijke
ondersteuning
L. Koopmans
S. Doek

Informatie over de onderwerpen treft u bijgaand aan.

Met vriendelijke groet,

P.A.W. Otten
Commissiegriffier

Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: (0495) 57 50 00 - Telefax: (0495) 54 15 54 - E-mail: gemeente@weert.nl

Toelichting stand van zaken digitalisering VVV Midden-Limburg
Vragen ter beantwoording door ambtelijke organisatie vóór agendering in informatieavond
(reservering).
Aanleiding en relatie met eerdere/latere besluitvorming of toezegging
Aanleiding is het door Weert Lokaal ingediende amendement op 9 november 2011.
Het initiatief voor POI’s is in eerste instantie lokaal met diverse partners (VVV Midden- Limburg, LLTB,
Molenstichting en NMC) besproken.
Parallel hieraan heeft op regionale schaal overleg plaatsgevonden met het Routebureau Noord- en
Midden-Limburg, het Vrijetijdshuis Brabant, Regionaal Landschap Kempen en Maasland en de 7
gemeenten in Midden-Limburg. Conclusie van dit overleg is om slim te investeren door draagvlak te
zoeken bij professionele partners o.g.v. marketing in de regio. Voordeel hiervan is enerzijds
kostenefficiëntie en anderzijds een landelijke ontsluiting van informatie waardoor een grotere
doelgroep kan worden aangeboord. VVV Midden-Limburg is namelijk aangesloten op een landelijk
database op gebied van toeristisch recreatieve informatie. Het voorstel in de regio is om dit systeem
uit te breiden met recreatieve routestructuren. Daarbij wordt gestreefd naar koppeling aan informatie
die voor de toerist relevant is (POI’s).

Doelstelling (wat wordt van raad verwacht?)
Doelstelling is de raad te informeren over de stand van zaken van digitalisering van de recreatieve
routestructuren/ POI’s en andere relevante marketing en promotieaktiviteiten die door VVV Midden
Limburg zijn uitgevoerd. Daarbij zal toelichting gegeven worden op onder meer de Nationale VVV app.
Sterk punt is dat men met 1 app overal en altijd up-to-date toeristische informatie beschikbaar heeft.
De app is location-based, hetgeen betekent, dat de bezoeker in Weert eerst alle informatie van Weert
te zien krijgt.
Zijn er stukken?
Nee, er zijn geen stukken.
Urgentie (waarom nu?, waarom niet in reguliere commissie?)
Vanwege de voortgang wordt dit onderwerp nu in een informatiebijeenkomst voor de raad
gepresenteerd.
Wie presenteert?
Giel Polman, directeur van VVV Midden-Limburg zal de presentatie verzorgen.
Duur presentatie
De presentatie zal ongeveer 1 uur duren.
Planning proces
Gepland is dat in de loop van 2014 het digitale routesysteem voor Midden-Limburg inclusief de POI’s
van Weert beschikbaar is voor gebruikers.

Concept beleidsplan Wmo regio Midden-Limburg West
Vragen ter beantwoording door ambtelijke organisatie vóór agendering in informatieavond
(reservering).
Aanleiding en relatie met eerdere/latere besluitvorming of toezegging
In december 2013 heeft de raad de Kadernota en actieprogramma 2014
Wmo-begeleiding en Persoonlijke Verzorging vastgesteld. In het wettelijk verplichte beleidsplan Wmo
wordt verder uitwerking gegeven aan dat kader.
Doelstelling (wat wordt van raad verwacht?)
Het Beleidsplan Wmo regio Midden-Limburg West, Klaar voor de start 2015-2016 wordt in concept
vastgesteld door het college (3 juni 2014) en gaat vervolgens de inspraak in. De informatieavond is
bedoeld om het plan compact te presenteren en ruimte te geven voor informatieve vragen. Naar
verwachting wordt het definitieve plan voor de raadsvergadering van 10 september 2014 (Gebaseerd
op huidig vergaderschema) aangeboden ter vaststelling.
Zijn er stukken?
Concept-beleidsplan Wmo regio Midden-Limburg West, Klaar voor de start 2015-2016, (b&w 3 juni)
Urgentie (waarom nu?, waarom niet in reguliere commissie?)
Op 1 januari 2015 wordt de nieuwe Wmo van kracht. Het wettelijk verplichte beleidsplan vormt de
basis voor de uitvoering van deze wet. De verordening, die in oktober aan de raad wordt voorgelegd,
dient hierop te zijn gebaseerd. De nieuwe Wmo maakt onderdeel uit van de transitie Sociaal Domein,
is complex en de commissie heeft eerder aangegeven goed meegenomen te willen worden in de
decentralisaties. Daarom kunnen in de informatiebijeenkomst vragen worden gesteld.
Wie presenteert?
Saskia Doek en Hans Jansen.
Duur presentatie
Max 30 minuten
Planning proces
Definitief plan: Commissie Welzijn 26 augustus 2014, Raad 10 september 2014; verordening
commissie Welzijn 23 september 2014, raad 8 oktober 2014. (Gebaseerd op huidig vergaderschema)

