Termijnagenda gemeenteraad Nederweert 15 november 2016
Datum raad

Onderwerp

wanneer
toegezegd (indien
van toepassing)

Portefeuillehouder

Eventuele vertraging en reden vertraging
/ aanvullende opmerkingen

Beleidsplan Schuldhulpverlening 2017-2020

HGS

Rapportage fusie Westrom-Risse en besluit over de
fusie
Vaststelling Waterketenplan Limburgse Peelen 20172021 en Gemeentelijk rioleringsplan Nederweert 20172021

HGS

Vaststelling van het beleidsplan is
doorgeschoven naar december 2016 zodat
een evaluatie kan worden meegenomen.
Door aanpassing van fusieproces vindt
besluitvorming pas in 2017 plaats.
Vaststelling van het plan is uitgesteld tot
november of december 2016.
Door de wateroverlast in juni en juli heeft
het waterschap dit najaar voor andere
prioriteiten gekozen. Het onderzoek naar
innovaties is daarom opgeschoven en wordt
nu opgenomen in het GRP. Ook op enkele
andere punten wordt het GRP aangepast.
en kan worden geagendeerd voor de
vergadering van 13 december.

2016
15 nov 2016

Vaststelling Structuurvisie Kanaalzone Nederweert
Voorstel verordening kwaliteitscriteria voor uitvoering
van vergunningverlening, toezicht en handhaving

TCS

Raadsvoorstel
2016-32

HMS
HES/HMS

Op grond van de Wet VTH dienen
gemeenteraden een kwaliteitsverordening
vast te stellen voor de uitvoering van taken
binnen het omgevingsrecht op gebied van
vergunningverlening, toezicht en
handhaving. IPO en VNG hebben hiervoor
een modelverordening vastgesteld.
De voorbereiding op de besluitvorming door
de gemeenteraden heeft plaatsgevonden in
RUD-verband.
Op 18 mei 2016 heeft een themaraad
plaatsgevonden over ontwikkelingen
rondom de RUD, waaronder de
kwaliteitsverordening.
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Datum raad

13 dec 2016

Onderwerp

Deelname Euregio evalueren

Belastingverordeningen & Belastingtarieven 2017
Onderzoek naar de opslagmogelijkheden voor archieven
(archiefbewaarplaats)

wanneer
toegezegd (indien
van toepassing)

03-11-2015

Via de informatievoorziening op 299-2015

Portefeuillehouder

HES

TCS
HES

Eventuele vertraging en reden vertraging
/ aanvullende opmerkingen
Daarbij is de behoefte uitgesproken om te
spreken over de onderwerpen kwaliteit en
probleemanalyse in relatie tot inzet
capaciteit en middelen en over het
bedrijfsmodel.
Vanwege de geplande vaststelling van de
kwaliteitsverordening in september was het
de bedoeling de raad via de
informatievoorziening te informeren over
deze onderwerpen. Inmiddels is er meer
duidelijkheid omtrent de eerste resultaten
van de probleemanalyse en de gevolgen
voor de gemeente op gebied van capaciteit
en middelen. Daarom wordt ervoor gekozen
de resultaten in samenhang met de
vaststelling van de kwaliteitsverordening en
eventuele andere nieuwe informatie in een
themaraad in oktober aanstaande aan de
orde te brengen. Het voorstel tot vaststelling
van de kwaliteitsverordening wordt in
november aan de raad voorgelegd.
Via informatievoorziening zal de evaluatie in
de vorm van een onderzoeksrapport als
opdracht bij een afstudeerstage van een
stagiaire aan uw raad worden aangeboden.
•

•

Via de informatievoorziening 11-032014, 16-12-2014 en 29-9-2015 is de
raad geïnformeerd over het verloop, de
eerste resultaten van het onderzoek
(gewijzigde inzichten en nieuwe
mogelijkheden) en het vervolg van het
onderzoek.
Het klimaat onderzoek is in juli 2016
afgerond. Uit het onderzoek blijkt dat
de archiefbewaarplaats zeer stabiel
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Datum raad

Onderwerp

Vaststellen (herijkte) Strategische Visie

wanneer
toegezegd (indien
van toepassing)

Begroting 2017

Portefeuillehouder

HES

Vaststellen actualisatie Regionaal Beleidsplan
Jeugdhulp

HGS

Verlenging Gemeentelijk Wmo-beleidsplan 2015-2016

HGS

Verlenging van de Gezondheidsnota 2013-2016

HGS

Wijziging van de Verordening Maatschappelijke
ondersteuning 2015

HGS

Eventuele vertraging en reden vertraging
/ aanvullende opmerkingen
natuurlijk binnenklimaat heeft. Echter
gedurende 39 % van de laatste 3 jaar
en 47% van het laatste jaar niet voldaan
aan de in de Archiefwet genoemde
condities. De resultaten van het
klimaatonderzoek en de gegeven
adviezen worden nader onderzocht en
uitgewerkt tot een advies. Het advies
wordt naar verwachting eind 2016 aan
de raad voorgelegd.
Door aanpassing van het proces kan er
vertraging optreden. Besluitvorming vindt
wellicht pas begin 2017 plaats.
In regionaal verband is het Beleidsplan
Jeugdhulp 2014-2016 geëvalueerd en de
actualiteit van het huidige beleid
beoordeeld. Op basis van de evaluatie van
het afgelopen beleid wordt voorgesteld om
het regionale Beleidsplan Jeugdhulp te
verlengen voor de periode 2017-2020. Dit
staat de toekomstige ontwikkeling van een
lokaal beleidskader 3D overigens niet in de
weg.
Door alle veranderingen binnen het sociaal
domein wordt thans geen prioriteit gegeven
aan een nieuw op te stellen beleidskader
3D. Vandaar de verlenging van het
bestaande beleidsplan.
Afstemming met gemeente Weert en
nadere info vanuit de GGD heeft de
behandeling vertraagd.
Door alle veranderingen binnen het sociaal
domein wordt thans geen prioriteit gegeven
aan een nieuw op te stellen beleidskader
3D. Vandaar de verlenging van het
bestaande beleidsplan.
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Datum raad

Onderwerp

Vaststellen nieuwe Lokaal Educatieve Agenda en
Jaarverslag Leerplicht en RMC

wanneer
toegezegd (indien
van toepassing)
Raad 12 juli 2016

Beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020.

Advies aan GS m.b.t. zienswijzen plan MER
afwegingsnotitie en keuze voorkeursalternatief Randweg
N266 Nederweert
Vaststelling Waterketenplan Limburgse Peelen 20172021 en Gemeentelijk rioleringsplan Nederweert 20172021. Wordt gewijzigd in : aanpassing GRP.

Voorjaar
2017

Portefeuillehouder

Eventuele vertraging en reden vertraging
/ aanvullende opmerkingen

HGS

De gemeenten Weert en Nederweert
werken vanaf voorjaar 2016 samen met de
betrokken partners aan het vormgeven van
de nieuwe Lokaal Educatieve Agenda
(LEA). De LEA is in concept gereed en
begin oktober aan de bestuurders
voorgelegd. Na behandeling in de LEAstuurgroep in oktober leiden we de LEA
door aan uw raad. Besluitvorming in
december biedt de mogelijkheid om in de
themaraad sociaal domein (28 november)
kort in te gaan op de achtergrond en het
doel van de nieuwe Lokaal Educatieve
Agenda.
Vaststelling van het beleidsplan is
doorgeschoven naar december 2016 zodat
een evaluatie kan worden meegenomen.

HGS

28 oktober 2014

HMS

TCS

Vaststellen Grondexploitatie/plan/bouwprogramma
vervolgfase Hoebenakker
Actualisatie verordening huisvesting onderwijs

Door de wateroverlast in juni en juli heeft
het Waterschap dit najaar voor andere
prioriteiten gekozen. Het onderzoek naar
innovaties is daarom opgeschoven en wordt
nu opgenomen in het GRP. Ook op enkele
andere punten wordt het GRP aangepast.
Kan worden geagendeerd voor de
vergadering van 13 december.

HMS
HGS/HMS

Voorjaar 2017

HGS

Vloeit voort uit het door de raad gewenste
doelmatigheidsonderzoek naar de wijze van
onze subsidiëring

2017
Vaststellen nieuw subsidiebeleid (mogelijk in een nieuwe
algemene subsidieverordening

Begroting 2017
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