
 

VOORLOPIGE AGENDA VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN D.D.  
26-11-2013 
 
1. Opening.  
 
2. Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht). 
 
3. Vaststellen agenda. 
   
4. A. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 8 oktober 

2013.  
 B. Kennisnemen afsprakenlijst informatiebijeenkomst d.d. 3 oktober 2013. 
 
5. Ter kennisname: 
5.1 Lijsten van aan de raad gerichte brieven. 
5.2 Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 30 oktober 2013 en 6 november 

2013 (worden nagezonden). 
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 de PvdA-fractie TILS-776 (uitwerking nota minimabeleid), TILS-782 
(werkervaringsbanen allochtone bijstandsgerechtigden) en TILS-783 (actieprogramma 
integratie);  
-op verzoek van het CDA TILS-780 (brief veiligheidsregio) en TILS-784 (brieven wijkraad 
Leuken).  

 
Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen 
 
Raadsvoorstellen  
7. Rapport van de Rekenkamer Weert “Punt Welzijn” (het betreft een presentatie door de 

rekenkamer, het raadsvoorstel wordt na commissiebehandeling opgesteld, het rapport is 
reeds in uw bezit). 

 
Portefeuillehouders: H.W.J. Coolen en H.A. Litjens 
 
Raadsvoorstellen  
8. Instemmen met de najaarsnota 2013 van de gemeente Weert. 
  
Raadsconsultaties en informatie(brieven) 
Liggen niet voor. 
 
Notities 
9.  Bespreken van de 3e financiële rapportage. 
 
10. Bespreken voortgangsrapportages en totale projectenoverzicht 4e kwartaal 2013. 
 
Portefeuillehouder: H.A. Litjens  
 
Raadsvoorstellen 
11. Kennisnemen van het fusieonderzoek De Risse-Westrom, instemmen met de 

aandachtpunten voor het vervolgonderzoek en het vervolgonderzoek onder regie van de 
stuurgroep regionaal arbeidsmarktbeleid laten uitvoeren. 

 
12. Begroting en uitvoeringsovereenkomst 2014 van Stichting Zwembad de IJzeren Man. 
 
13.  De 'Verordening Verzamelwet SZW 2013' vast te stellen en deze met terugwerkende 

kracht in werking te laten treden met ingang van 1 juli 2013. 
 
Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven) 
Liggen niet voor. 
 
 



 

 
 
Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen 
 
Raadsvoorstellen 
14. Vaststellen beleidsplan jeugdhulp 2014-2016 (reeds in uw bezit). 
 
15. Vaststellen Kadernota en actieprogramma 2014 Wmo Begeleiding en Persoonlijke 

Verzorging (reeds in uw bezit). 
 
16. Instemmen met de samenwerking binnen het sociale domein in Midden-Limburg West 

(Nederweert, Leudal en Weert) (reeds in uw bezit). 
 
17. Vaststellen van de leidraad voor inclusief beleid op basis van Agenda 22 in Weert en 

instemmen met het opstellen van een eerste voortgangsrapportage in de tweede helft 
van 2015. 

 
Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven) 
Liggen niet voor. 
 
18. Sluiting vergadering. 


