Actielijst 27 september 2016
Actiepunten
Nr.
Datum
2016-11 31-5-16

2016-15 28-06-16

Onderwerp
Agendapunt 2
Vragenhalfuur
Beleef- en Doe Park De
Uijtwijck
Personeel en
cultuuraspecten, nota
reserves & voorzieningen en overzicht
aanbestedingen >
€150.000,00

Pfh.
HMS

HES

2016-16 28-06-16

Kosten en stand van
zaken Omgevingswet

HMS

2016-19 12-07-16

Agendapunt 8
Jaarverslagen

HGS

2016-20 12-07-16

Agendapunt 11
Vaststelling
normbedragen
berekening bouwkosten
in kader van
legesheffing
Agendapunt 3
Vragenhalfuur

HMS

2016-23 27-9-16

TCS

Actie
Toegezegd wordt om actuele informatie, die na
overleg op 20 juni beschikbaar komt, toe te voegen
aan de informatievoorziening voor de
raadsvergadering van 12 juli 2016
Bijeenkomst organiseren m.b.t. personeels- en
cultuuraspecten, de nota reserves & voorzieningen
en overzicht aanbestedingen> €150.000,00.

Kosten en stand van zaken richting
begrotingsbehandeling aan de raad mededelen.
Voor de begroting de raad meer duidelijkheid geven
over bedragen die de raad richting de nieuwe
omgevingswet kan gaan begroten.
Toegezegd wordt schriftelijk te reageren op
onderstaande vraag:
- N.a.v. de jaarrapportage WMO 2015; Hoe is
grote terugloop aantal cliënten (begeleiding
Individueel somatie) te verklaren? Waar zijn
deze cliënten gebleven?

Wijze van afdoening
Dit is nog niet gebeurd. Actie volgt als er meer
duidelijkheid is.

Met het presidium heeft op 5 september afstemming
plaatsgevonden. De personeels –en cultuuraspecten
zullen worden besproken in een te organiseren
Benen-Op-Tafel overleg. De Nota Reserves en
Voorzieningen zal onderdeel uitmaken van een te
organiseren Themaraad over Financiën Gemeente
(zie actiepunt 2016-21).
Via de informatievoorziening november wordt het
overzicht aanbestedingen> €150.000 aangereikt.
Afvoeren.
In de begroting is onder deelprogramma 1.6 het
onderwerp nader toegelicht.
Afvoeren.

De afname is zo groot, doordat bij de (Wmo-)
herindicaties is gebleken dat betrokkenen in feite – op
basis van hun beperkingen – een CIZ-indicatie dienen
te krijgen voor de Wet langdurige zorg (WLZ). Er heeft
dus een verschuiving plaatsgevonden van Wmo naar
Wlz.
Afvoeren.
Toegezegd wordt dat onderzocht zal worden of er in Momenteel worden de totale leges op
de toekomst een verder verfijningsmodel toegepast kostendekkendheid bekeken
(doelmatigheidsonderzoek leges). Daarna wordt
kan worden.
bezien of de huidige heffingssystematiek bouwleges
aanpassing behoeft.
Afvoeren.
Buslijn Leveroy: college verstrekt memo over het
Memo wordt eind oktober aangeboden.
overleg dat op 29 september plaatsvindt. Hierin zal
Publicatie gebeurt via website, medio oktober.
ook aandacht besteed worden aan de communicatie Afvoeren.
richting de burgers.
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Nr.
Datum
2016-24 27-9-16

2016-25 27-9-16

Onderwerp
Agendapunt 13
Verkeersstructuur Kern
Nederweert
Agendapunt 14
RIVM rapport
Veehouderij en
gezondheid
omwonenden

Pfh.
TCS

HMS

Actie
College zegt toe communicatie richting de burgers te
verzorgen om ze te informeren over de besteding
van het bedrag van € 136.500.
Raad duidelijkheid verschaffen over planning Crisis
en Herstelwet.

Wijze van afdoening
Publicatie in concept gereed.
Medio oktober vindt publicatie plaats.
Afvoeren.
Planning is toegevoegd bij de stukken voor de
raadsvergadering van 27 september jl. onder punt 16.
Zie tevens:
2016-09-27 24. Bijlage Plan van aanpak
omgevingsplan buitengebied.pdf
Afvoeren.
College zegt toe om een nadere duiding te maken in Dit wordt meegenomen in de doorrekening van de
scenario’s.
de doorrekening van de scenario’s voor wat betreft
afstand tot woningen en dit bij de evaluatie van het
Afvoeren.
geurbeleid (eind februari/begin maart) terug laten
komen.
Tevens zal er dan worden ingegaan op hoe om te
gaan met de geurbelasting bij plattelandswoningen.

2016-26 27-9-16

Agendapunt 15
Evaluatie
geurverordening 2013

HMS

2016-27 27-9-16

Agendapunt 17
Visiedocument
maatschappelijke
accommodaties
Agendapunt 18
Beleidsplan openbare
verlichting 2016-2020

HGS

College zegt toe om raad op de hoogte te houden
van gesprekken met scouting.

TCS

2016-29 27-9-16

Agendapunt 19
Kerkstraat 39

HMS

College komt terug richting raad als blijkt dat het
inkoopvoordeel erg afwijkt van het voordeel zoals
verwoord in het voorstel.
College komt terug op de vraag wanneer de raad
kaders m.b.t. duurzaamheid vast gaat stellen.
College zegt toe schriftelijk te reageren op een in
een zienswijze gemaakte opmerking over het niet
toe mogen staan van het bouwen van een muur van
8 – 11 meter hoog.

2016-30 27-9-16

Agendapunt 20
Eindhovensebaan 9C
oprichten nieuwe
pluimveestal

HMS

2016-28 27-9-16

In het presidium zal besproken worden op welke wijze
de raad periodiek geïnformeerd kan worden over het
gehele onderwerp.
Afvoeren.
Doorlopende actie.
Afvoeren.

Naar aanleiding van de zienswijze is de oppervlakte
waarop 8m en 11m hoog gebouwd mag worden weer
ingekort. Het is in de vastgestelde versie 20m diep,
5m dieper dan in het nu geldende bestemmingsplan
Centrum Nederweert van 2011.
Afvoeren.

Er is een motie waarin het college gevraagd wordt
een voorstel te maken om te komen tot het
aanstellen van een bedrijfscontactfunctionaris die de
dialoog stimuleert, een vast aanspreekpunt is voor
burgers en ondernemers en afspraken vastlegt
volgens een vaste structuur.
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Nr.

Datum

Onderwerp

Pfh.

2016-31 27-9-16

Agendapunt 21
Beschut werk

HGS

2016-32 27-9-16

Agendapunt 24
Politiek bestuurlijke
actualiteiten

HES

2016-33 27-9-16

Agendapunt 24
Politiek bestuurlijke
actualiteiten

HGS

Actie
Naar aanleiding van deze motie heeft het college
toegezegd om een memo op te stellen.
College zegt toe de ontbrekende bijlage bij de
Reïntegratieverordening Participatiewet alsnog aan
de raad toe te sturen.
College reageert schriftelijk op de vraag in de brief
van de Provincie “welk overall toekomstbeeld u ziet
voor Nederweert, en in welke mate en op welke
wijze u dat haalbaar acht”.

Wijze van afdoening

Dit is gebeurd in de raadsmail van 29 september jl.
Afvoeren.

De brief van de provincie maakt deel uit van de
zienswijzenprocedure van de Ontwerp Structuurvisie
Kanaalzone Nederweert. De reactie van het college is
verwoord in de inspraaknota die voor de
raadsvergadering van 15 november wordt
geagendeerd.
Afvoeren
College reageert schriftelijk op verzoek om inzage in Het college kan deze stukken niet ter beschikking
vertrouwelijke informatie bij het rapport Quickscan
stellen van de raad omdat deze niet bekend zijn bij de
veehouderijen.
gemeente. De geïnterviewde agrariërs hebben
benadrukt dat zij hun bedrijfsgegevens vertrouwelijk
behandeld willen zien. Om die reden heeft degene die
de quick scan heeft uitgevoerd deze gegevens niet ter
beschikking gesteld van de gemeente.
Afvoeren.
College reageert schriftelijk op vraag of er een
informatieavond over asbest heeft plaatsgevonden
en zo ja: wat de uitkomst daarvan was. Als de avond
niet heeft plaats gevonden, dan zal het college
aangeven hoe de agrariërs te bereiken die niet
georganiseerd zijn.

In de quick scan staat de aanbeveling om over
thema’s zoals saneren van asbest informatieavonden
te organiseren. Dit zou een LLTB kunnen doen. Uit
navraag bij de LLTB is gebleken dat zij een dergelijke
bijeenkomst nog niet hebben georganiseerd. Wel is
door de Rabobank vorig jaar een bijeenkomst
georganiseerd. De LLTB is bereid een dergelijke
bijeenkomst te organiseren als daar behoefte aan is
bij de ondernemers. De verwachting is dat de
behoefte aan informatie met name aanwezig is bij
stoppende of afbouwende agrariërs die veelal geen
lid zijn van de LLTB.
Op verschillende manieren wordt door verschillende
organisaties aandacht besteed aan het saneren van
asbest. Provincie heeft hiervoor het aanvalsplan
energie en asbest opgesteld en de GGD gaat landelijk
hierover communiceren. Hierdoor worden alle
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Nr.

Datum

Onderwerp

Pfh.

Actie

Wijze van afdoening
agrariërs bereikt, niet alleen degenen die lid zijn van
de LLTB. Als gemeente publiceren we zoveel mogelijk
van deze informatie op onze eigen website.
Afvoeren.

College zegt toe om schriftelijk te reageren op de
vraag hoe om te gaan met het stoppen van
agrarische bedrijven.

De verwachting is dat 2/3 van de agrarische bedrijven
in Midden-Limburg de komende 20 jaar gaat stoppen.
Dat is ongeveer 3% per jaar. Om hier op voor te
sorteren worden er nu al diverse acties opgezet. In
het kader van Limburgs Land- en Tuinbouw Loont 2.0
heeft de provincie subsidies beschikbaar gesteld om
agrariërs te ondersteunen bij de keuze: stoppen of
doorgaan. Een samenwerkingsverband van Keyport,
LLTB, Gebiedsbureau Weert-Nederweert-Leudal ,
Rabobank en provincie Limburg heeft een oriëntatie
traject ‘Mijn Koers’ ontwikkeld die agrariërs gaat
helpen bij deze keuze. Dit traject is laagdrempelig en
wordt bijna volledig gefinancierd door Keyport,
Rabobank en de provincie subsidie van LLTL 2.0. Als
deze aanpak, die in oktober 2016 wordt gestart,
succesvol blijkt te zijn, kan deze over heel Limburg
worden uitgerold. De gemeente zal de bedrijven die
een te hoge uitstoot van fijn stof hebben op de
omgeving (zogenaamde knelpuntbedrijven) extra
attenderen op deze opleiding.
Daarnaast wordt er ook binnen het werkveld
Landbouw en Natuur van SML nagedacht over
regelingen voor stoppende boeren en de vraag wat er
gedaan kan worden met alle bedrijfsgebouwen die
leeg komen te liggen. Uiteindelijk zal een beleid
hiervoor worden ontwikkeld in het omgevingsplan voor
het buitengebied.
Afvoeren.

Het college zegt toe om een benen-op-tafel overleg
te organiseren over overlastgevende bedrijven.

Dit wordt opgenomen in de planning, naar
verwachting begin 2017. Afvoeren.

Het college zegt toe te onderzoek om (samen met

Begin 2017 zal een themaraad georganiseerd worden
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Nr.

Datum

Onderwerp

Pfh.

Actie
Wijze van afdoening
Provincie) een informatieavond te organiseren over waarin van alle werkvelden binnen de SML een
gehele werkveld Landbouw & Natuur, waarbij asbest actuele stand van zaken over de samenwerking wordt
een onderdeel kan zijn.
gegeven (recreatie & toerisme, landbouw & natuur,
economie & energie, mobiliteit, wonen).
Afvoeren.
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