Gemeente Nederweert
Concept agenda raadsvergadering van 15 november 2016
Nr.

Onderwerp
Aanbieden rapport
reknekamercommissie

1.

Opening vergadering

2.

Vragenhalfuur

3.

Spreekrecht

4.

Loting bij hoofdelijke
stemming

5.

Vaststelling van de
agenda

6.

Vaststellen van de
actielijst en
besluitenlijst van 29
augustus en 27
september 2016 en de
termijnagenda van 15
november 2016
Ingekomen stukken
Raadsvoorstel 2016-54

7.

Duur
De voorzitter van de rekenkamercommissie biedt het rapport
van het onderzoek naar de Digitale Dienstverlening aan aan
de voorzitter van de gemeenteraad
19:05 u.

1 t/m 7: 15
min.
(19.20u)

8.

Jaarverslagen

9.

Raadsvoorstel 2016-55
Structuurvisie
Kanaalzone

Voorgesteld wordt:
1. Om de inspraaknota Ontwerp Structuurvisie
Kanaalzone Nederweert vast te stellen.
2. Om de Structuurvisie Kanaalzone Nederweert vast te
stellen.

10.

Raadsvoorstel 2016-56
Berap 2-2016

Voorgesteld wordt:
20 min
1. Aanpassing van de begroting 2016 conform financiële (20.30 u)
mutaties Berap 2-2016
2. Verwerking van de effecten van de
septembercirculaire 2016
3. Verwerking van de meerjarige mutaties uit berap 22016 in de begroting 2017
4. Dekking resultaat Berap 2-2016 en
septembercirculaire uit Ruimte Rijksmaatregelen en
restant Ruimte rijksmaatregelen vrij laten vallen.
5. Dotatie € 31.699 t.b.v. herstel Beuldersweg en
onttrekking begin 2017 van € 31.699 uit Reserve
onderhoud wegen.
6. Onttrekking € 26.167 t.b.v. participatie onderdeel reintegratie uit Reserve 3D.
7. Dotatie € 20.000 t.b.v. A+O fonds aan voorziening
gemeentelijke regelingen.
8. Dotatie € 210.000 t.b.v. IKB aan Voorziening
gemeentelijke regelingen.

11.

Raadsvoorstel 2016-57
Opdrachtbevestiging
accountantscontrole
2016
Raadsvoorstel 2016-58
Verordening kwaliteit

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de
opdrachtbevestiging controleopdracht 2016 gemeente
Nederweert

10 min.
(20.40u)

Voorgesteld wordt om de verordening kwaliteit
vergunningverlening, toezicht en handhaving vast te stellen.

15 min
(20:55 u)

12.

-

Rubicon Jeugdzorg jaarbericht 2015

1

50 min.
(20.10 u)

Nr.

13.

Onderwerp
vergunningverlening,
toezicht en handhaving
omgevingsrecht
Nederweert
Raadsvoorstel 2016-59
Elektronische weg voor
Wet hergebruik
overheidsinformatie
(Who) afsluiten

Duur

Voorgesteld wordt:
15 min.
1. De elektronische weg (e-mail en fax) voor verzoeken (21.10u)
en overig berichtenverkeer met betrekking tot de Who
af te sluiten.
2. Hiervoor het gewijzigde “Protocol elektronisch
berichtenverkeer gemeente Nederweert 2014” vast te
stellen.

14.

Raadsvoorstel 2016-60
Wijziging begroting

Voorgesteld wordt de begroting te wijzigen naar aanleiding
van de in deze vergadering genomen besluiten. Concepten
van de begrotingswijzingen liggen, evenals de gebruikelijke
financiële overzichten voor de leden van de raad ter inzage.

5 min.
(21:15 u)

15.

Politiek bestuurlijke
actualiteiten

-

25 min.
(21:40 u)

16.

Sluiting

regionale samenwerking
Ingekomen stukken (inhoudelijk)
Informatievoorziening

21.40u.
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