Gemeente Nederweert
Gewijzigde concept agenda raadsvergadering van 5 juni 2018
Nr.

Onderwerp

1.

Opening vergadering

1a.

2.

Installatie benoemd en
toegelaten raadslid
Rick van Meel
Mogelijkheid tot het
stellen van technische
vragen over rapport
rekenkamercommissie
“Onderzoek naar
beëindiging fusie Risse
en Westrom”
Stand van zaken
coalitievorming
Vragenhalfuur

3.

Spreekrecht

4.

Loting bij hoofdelijke
stemming
Vaststelling van de
agenda
Vaststellen van de
actielijst 8 mei jl. en de
termijnagenda van 5
juni 2018
Ingekomen stukken
Raadsvoorstel 2018-27

1b.

1c.

5.
6.

7.

Duur
19:00 uur

8.

Jaarverslagen

Kennis nemen van:
- Jaarrekening en jaarverslag Bibliocenter
- Jaarverslag 2017 Mantelzorgondersteuning en
vrijwilligerszorg in de gemeente Nederweert
- Jaarverslag informatieveiligheid en privacy gemeente
Nederweert
- Jaarverslag Veiligheidshuis Midden-Limburg

1 t/m 8 max.
30 min
(19.30u)

9.

Bespreken rapport
rekenkamercommissie
“Onderzoek naar
beëindiging fusie Risse
en Westrom”.
Raadsvoorstel 2018-28
Nieuw subsidiebeleid
vanaf 2019
Raadsvoorstel 2018-29
Oriëntatietraject Sociaal
Domein brede aanpak

Onderzoeksrapport bespreken.

30 min.
(20u)

Voorgesteld wordt om in te stemmen met bijgevoegde notitie
“nieuw subsidiebeleid gemeente Nederweert 2019”

30 min
(20.30u)

Voorgesteld wordt om:
1. In te stemmen met het oriëntatietraject Sociaal
Domein brede aanpak;
2. In te stemmen met € 68.625 beschikbaar te stellen
voor 2018 en 2019 voor de uitvoering van het
oriëntatietraject Sociaal Domein brede aanpak en dit
bedrag ten laste te brengen van de beschikbare
middelen binnen de reserve 3D sociaal domein.

20 min
(20.50u)

12.

Raadsvoorstel 2018-30
Ontwerp-begroting
2019 ICT-NML

Voorgesteld wordt om:
1) In te stemmen met de ontwerp-begroting 2019 ICTNML en geen zienswijze in te dienen
2) In te stemmen met de conceptbrief aan ICT-NML

10 min
(21u)

13.

Raadsvoorstel 2018-31

Voorgesteld wordt om het beleidskader Van Afval Naar

10 min

10.
11.

1

Nr.

Onderwerp

Duur

Beleidskader Van Afval Grondstop (VANG) vast te stellen.
Naar Grondstof (VANG)

(21.10uu)

14.

Raadsvoorstel 2018-32
Vaststelling
bestemmingsplan Sint
Rochusstraat 14
Nederweert

10 min
(21.20u)

15.

Raadsvoorstel 2018-33 Voorgesteld wordt:
Jaarrekening 2017,
1. In te stemmen met:
begrotingswijziging
a. De concept-jaarrekening 2017
2018 en begroting 2019
b. De concept-eerste begrotingsaanpassing 2018
en
c. De concept-begroting 2019 en
meerjarenperspectief
meerjarenperspectief 2020-2022
2020-2022 GR
van Omnibuzz en deze zienswijze kenbaar maken
Omnibuzz
aan het algemeen bestuur van de GR Omnibuzz
2. In te stemmen met de verwerking van de financiële
effecten in de (meerjaren)begroting

10 min
(21.30u)

16.

Raadsvoorstel 2018-34
Plan van Scholen

Voorgesteld wordt het Plan van Scholen Primair Onderwijs
2019-2022 vast te stellen.

20 min
(21.50u)

17.

Raadsvoorstel 2018-35
Zendmachtiging lokale
omroep Stichting
Streekomroep Weert

Voorgesteld wordt om het Commissariaat voor de Media
positief te adviseren over toewijzing van de zendmachtiging
die door Stichting Streekomroep Weert is aangevraagd voor
de periode van vijf jaar (tot en met juli 2023).

15 min
(22.05u)

18.

Raadsvoorstel 2018-36
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.
(22.10u)

19.

Politiek bestuurlijke
actualiteiten

-

20 min.
(22.30u)

20.

Sluiting

Voorgesteld wordt om:
1. Vast te stellen het bestemmingsplan “Sint
Rochusstraat 14 Nederweert” met bijbehorende
regels, verbeelding en toelichting zoals dit in ontwerp
ter inzage heeft gelegen;
2. Geen exploitatieplan vast te stellen;
3. Met de vaststelling van het bestemmingsplan tevens
de digitale versie van het bestemmingsplan met het
IDN-nummer NL.IMRO.0946 BPStRochusstr2018VA01 vast te stellen.

regionale samenwerking:
Ingekomen stukken (inhoudelijk)
Informatievoorziening

22.30u
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