
 

VOORLOPIGE AGENDA VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D.  
11-03-2014 
 
1. Opening.  
 
2. Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht). 
 
3. Vaststellen agenda. 
   
4. A. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 28 januari 

2014.  
B. Kennisnemen aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst d.d. 5 februari 
2014. 

 
5. Ter kennisname: 
5.1 Lijsten van aan de raad gerichte brieven. 
5.2 Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 12 februari 2014. 
5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties. 

 
6. Rondvraag en TILS-stukken (agendering van  TILS-stukken dient zo mogelijk uiterlijk 24 

uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangemeld).  
Ten tijde van het drukken van de agenda waren de volgende TILS-stukken geagendeerd op 
verzoek van het CDA:  
TILS-841 (inventarisatienota voorzieningenplannen), TILS-851 (burgerhulpverlening/AED’s), 
TILS-856 (uitwerkingsovereenkomst 2014; hieromtrent heeft het college een niet-openbare 
notitie toegezegd, deze is nog niet beschikbaar), TILS-858 (voortgangsrapportage 
mantelzorgondersteuning, vrijwilligersbeleid en verknopen van kennis) en TILS-859 (subsidie 
Punt Welzijn). 
Voor de rondvraag zijn ten tijde van het drukken van de agenda vragen ingediend door het 
CDA m.b.t. tot ontvangen correspondentie MuziekKollektief De Bosuil en MuziekCentrum De 
Bosuil.  

 
Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen 
 
Informatie(brieven) 
7.  Spoedeisende hulp St. Jans Gasthuis (geen stukken, uitvoering motie, Directeur St. Jans 

Gasthuis aanwezig). 
 
Raadsvoorstellen 
8. Beschikbaar stellen van een bijdrage van maximaal  € 60.000,= voor afronding van 

herstelwerkzaamheden aan de St. Martinuskerk. 
 
9. Vaststellen visie op de erfgoedruimte (onder voorbehoud collegebesluitvorming d.d. 25-

02-2014, stukken worden nagezonden).  
 
10. Ontwerpbegroting en jaarrekening inzet leerplicht Nederweert in het kader van de 

gemeenschappelijke regeling 'regionale samenwerking Leerplicht RMC Nederweert-
Weert' (onder voorbehoud collegebesluitvorming d.d. 25-02-2014, stukken worden 
nagezonden). 

 
Raadsconsultaties en notities 
Liggen niet voor. 
 
Portefeuillehouders: H.A. Litjens en H.W.J. Coolen  
 
Raadsvoorstellen 
11. Gewijzigd vaststellen van de subsidieplafonds voor de subsidieregeling investeringen uit 

de “Deelsubsidieverordening Investeringen 2013”. 
  
12. Wijzigen uiterste termijnen voor het aanvragen van subsidies door 

vrijwilligersorganisaties.  
 
Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven) 
Liggen niet voor. 



 

 
Portefeuillehouder: H.A. Litjens  
 
Raadsvoorstellen 
13. Geen nieuw Actieprogramma Integratie opstellen na 2014, de aanspraak op subsidies 

voor integratie per 1 januari 2015 te beëindigen en de subsidieverordening 
dienovereenkomstig aanpassen. 

 
Raadsconsultaties 
14. Kenbaar maken van wensen en/of bedenkingen over de overeenkomst met Stichting 

ENTC en Stichting Zwembad De IJzeren Man over de overdracht van de waterskibaan. 
 
Notities en informatie(brieven) 
Liggen niet voor. 
 
15.   Sluiting vergadering. 


