Nieuwsbrief Februari 2016
Hierbij de nieuwsbrief over februari 2016.
In de afgelopen maand stond op de Raadsagenda:
 Bestemmingsplan Maasdal Velden Ebberstraat 34
 Tussenevaluatie Sociaal Domein
 Aanvragen subsidie explosieven-onderzoeken
 Gemeenschappelijke Regeling Maas-Swalm-Nette en MGR Sociaal Domein
 Controleprotocole
 Bestemmingsplan Moskee Hagerhofweg
 Intentieverklaring Venlo-Krefeld
 Verkennen prioriteiten jaarschijf 2017 GVVP
De meeste van bovenstaande raadsvoorstellen werden kort behandeld of waren
hamerstukken. De zaken die wat uitgebreider zijn besproken zijn:
Bestemmingsplan Moskee Hagerhof
De bestemmingsplanwijziging i.v.m. de verhuizing van de Turkse Moskee is door de
gehele raad aangenomen. Hiermee wordt de Turkse Moskee verplaatst van de
Valuasstraat naar de Hagerhofweg.
Tussenevaluatie Sociaal Domein
Deze maand stond de tussenevaluatie van de drie D’s (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO), de Wet Jeugdzorg en de Participatiewet) als één agendapunt op
de agenda. In de toekomst zullen deze onderdelen op verzoek van de Raad apart
behandeld gaan worden.
De Werkgroep PGB heeft ons enkele aandachtspunten aangereikt. Onze inbreng was
daardoor zeer uitgebreid.
Binnen de WMO gaat al veel goed, maar er moet ook nog veel verbeterd worden. De Wet
Jeugdzorg en de Participatiewet verdienen nog veel meer aandacht. Behalve verbetering
in de communicatie deed de wethouder ons de toezegging dat er opnieuw gekeken gaat
worden naar de hoogte van de eigen bijdragen voor voorzieningen. De eigen bijdragen
leiden ertoe dat een kwart van de zorgvragers afhaakt. Inwoners worden vooraf
nauwelijks geïnformeerd over de hoogte van de eigen bijdrage, ook niet als deze omhoog
gaat.
In april komt het College met een voorstel. Het College zal op ons verzoek ook bekijken
hoe de medezeggenschap nog beter vorm kan krijgen naast de huidige WMO-raad.
Tevens zei het College toe de Raad te informeren over lopende succesvolle projecten op
het gebied van participatie en werk (o.a. Baanwijs).
De komende tijd zullen we alle ontwikkelingen in de uitvoering kritisch blijven volgen.
Naast bovengenoemde agendapunten werden er nog 4 moties ingediend:
- Routekaart duurzaam GVVP, deze hebben wij mee ingediend en behaald een ruime
meerderheid.
- Volwaardig verkiezingsaanpak referendum, los van het onderwerp (in dit geval het
verdrag met de Oekraïne) zijn wij voorstander om onze inwoners optimale
mogelijkheden te geven om hun democratisch stemrecht te kunnen gebruiken.
Daarom hebben wij voor deze motie gestemd. Deze behaalde een verrassende
meerderheid, zonder instemming van VVD en CDA.
- Motie Keulse Barrière: wij hadden hier bedenkingen tegen en hebben daardoor
niet ingestemd. Omdat er geen meerderheid was is deze motie ook niet
aangenomen.
- Motie Evenement Halfvasten: deze motie was slecht voorbereid door het CDA en
werd daarom teruggetrokken.
In maart 2016 staat op de agenda:









POL-uitwerkingen
Doelgroepenvervoer Limburg
3e wijziging Legesverordening 2016
Bestemmingsplan Buitengebied reparatie Hanikerweg 57-57a
Bestemmingsplan Uitbreiding Taurus
Bestemmingsplan TPN en Exploitatieplan TPN 5e herziening
Museum Van Bommel Van Dam

Als er zaken zijn die in uw buurt, wijk of dorp spelen en die u graag bij onze fractie onder
de aandacht wilt brengen, neem dan gerust contact op met een van onderstaande
raadsleden. Voor telefoonnummers zie onze website www.lokaledemocraten.nl. Of stuur
een email naar: fractie@lokaledemocraten.nl.
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