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Vaststelling advieslijst commissie burgerzaken 10 juni 2008.
_

Advieslijst commissievergadering burgerzaken 10 juni 2008
Aanwezig:
Voorzitter:
de heer J. Emonts
Commissiegriffier(plv)
de heer A. Knevel
Commissieleden:
de heren G. Bouten, J. Claessen, W. Egelmeers, , I.
Joosten, P. Simons , H, Willems en de dames, G.
Lenders, en W. de Groot
Portefeuillehouder:
Ambtelijke ondersteuning:

de heren Swachten en R. van Kessel
M. Peeters, hoofd financiën

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en stelt aan de orde:
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld
3. Spreekrecht
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt
4. Mededelingen
Wethouder van Kessel doet namens het college een aantal mededelingen:
a. Het jeugdbeleid komt in de volgende commissievergadering op de agenda
b. Op maandag 16 juni wordt de samenwerkingsovereenkomst ondertekend
waarin aanvullende afspraken worden gemaakt over de dienstverlening en
cliëntondersteuning;
c. Op zaterdag 14 juni wordt het centrum voor Jeugd en Gezin geopend; de
commissieleden zijn daarbij van harte uitgenodigd;
d. De overdracht van de bibliotheek kan binnen enkele weken plaatsvinden; er
is tijdelijke huisvesting gevonden;
e. Het plan voor het opknappen van speeltuinen is gereed en kan worden
uitgevoerd;
f. De schutterij heeft verzocht om een bijdrage voor de extra ruimte die zij
hebben gemaakt; deze aanvraag wordt thans beoordeeld.
5. Ingekomen stukken
Geen
6. Actiepunten per 1 april 2008
CWI moet zijn: CIS (Centraal indicatie orgaan). Wethouder van Kessel zegt dat de
rapportages ter inzage kan worden gelegd indien daaraan behoefte bestaat.
7. Vaststelling advieslijst vergadering 1 april 2008
De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld

8. Bespreking “toekomstvisie intergemeentelijk Project Recreatie en Toerisme”
De heer T. de Bruin, medeopsteller van bovenvermeld beleidsnotitie, geeft een
toelichting op de plannen. In aansluiting daarop merkt Burgemeester Swachten op
dat de toezegging aan de raad gestand is gedaan om voor de zomer met een nota
over dit onderwerp te komen. Hij benadrukt dat het in het belang van Kessel is om
niet alleen in te steken op de plannen voor Noord-Limburg maar ook op die voor
Midden-Limburg. In september wordt verder gewerkt aan de plannen voor
Midden-Limburg. Kessel moet volgens spreker twee kanten opkijken.
Mevrouw De Groot signaleert een conflict met het bestemmingsplan
buitengebied. Volgen dhr. Swachten heeft er afstemming plaatsgevonden. Er zijn
enkele tegenstrijdigheden van belangen, maar het is in het overleg met andere
gemeenten niet haalbaar gebleken om de toeristische visie en het bestemmingsplan
buitengebied gelijktijdig vast te stellen.
Dhr. Joosten sluit zich aan bij mevrouw De Groot. Hij mist uitspraken over de
kwaliteit en diepte van het aanbod. Hij vraagt zich af of er door de gemeente kan
worden gestuurd op hotelaccommodaties. Mogelijk moet Kessel zich in de
toekomst vooral richten op de Maasplassen en zich uitsluitend richten op
aansluiting bij het TROM. Hij vraagt of het beleid voor Peel en Maas ook
toepasbaar is in Leudal. Tenslotte is hij van mening dat het toeristisch-recreatief
platform breder zou kunnen, bijv. om een evenementenbeleid te ontwikkelen.
Burgemeester Swachten antwoordt dat het evenementenbeleid niet versnipperd
moet worden over de hele regio. Het toeristisch platform zou daarin een rol kunnen
spelen. Leudal doet aan het TROM mee. De hotelfunctie in de regio moet z.i.
worden versterkt; gedacht kan worden aan omvorming van bestaande gebouwen.
In dialoog met de provincie wordt een kansenkaart ontwikkeld voor het aanboren
van nieuwe markten.
Dhr. Joosten merkt op er voorstander van te zijn dat Kessel zich aansluit bij het
TROM.
De commissie besluit de informatie thans voor kennisgeving aan te nemen.
9. Raadsvoorstel ontwerp WMO prestatieveld sociale samenhang/leefbaarheid
en participatie (dialoog met het Dorp)
De commissie adviseert positief.
10. Raadsvoorstel ontwerp WMO prestatieveld jeugd: notitie groeien en bloeien,
integraal beleid op gebied van jeugd en gezin in de gemeenten Helden, Kessel,
Maasbree en Meijel
De commissie adviseert positief
11. Raadsvoorstel ontwerp WMO prestatieveld: mantelzorg en vrijwilligers
De commissie adviseert positief

12. Voorstel vaststelling kadernota modernisering WSW
De commissie adviseert positief
13. Voorstel verstrekking geldlening van €60.000 aan stichting Zwembad Kessel
Wethouder van Kessel zegt in antwoord op een vraag van de heer Claessen dat hier
sprake is van een duurzame oplossing. De aanschaf is rendabel en op termijn
goedkoper. Geprobeerd wordt om subsidie te krijgen voor een combinatie van de
voorziening met de sportzaal. De aanvullende kosten daarvan worden geraamd op
€35.000,De commissie adviseert positief
14. Rondvraag
Mevrouw De Groot meldt verhinderd te zijn in de vergadering van 11 juni.
Aldus vastgesteld in de commissievergadering grondgebied van 25 november 2008
De commissiegriffier

De voorzitter

A. Houwen

J. Emonts

