
 

Besluitenlijst 
 

   

 Commissie bestuur 

 Datum: donderdag 18 januari 2018 

 Aantal bezoekers: 20 

 Aantal sprekers: geen 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen) 

3.  Vaststellen van de agenda 

4.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

5.  Brief van college d.d. 24 nov. 2017 aan cie. Bestuur inzake maatregelen overlast Coffeeshop 

The Lounge 

Cie. Bestuur 7 dec. 2017: brief t.k.n. Op verzoek van cie. op 11 jan. 2018 ter bespreking 

geagendeerd. Inspreker en eerste termijn.  

Cie. Bestuur 18 jan. tweede termijn. Brief afdoende besproken. 

(2017/592737) 

 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging overzichten geregistreerde meldingen i.r.t. coffeeshop 

The Lounge 

Burgemeester Wienen zegt toe overzichten van geregistreerde meldingen aan te leveren bij 

volgende keer dat coffeeshop The Lounge aan de orde komt. (2018/59569) 

 

6.  Vaststellen van het Actieprogramma Integrale Veiligheid en Handhaving 2018 

Cie. Bestuur 11 jan. 2018: t.k.n. (wegens volle agenda) 

Cie. Bestuur 18 jan. 2018: bespreking in eerste termijn 

Cie. Bestuur 1 feb. 2018: bespreking in tweede termijn (gepland) (2017/574113) 

 

6a De gemeentelijke handhavingscapaciteit 

Cie. Bestuur 11 jan. 2018: t.k.n. Wordt o.v.v. cie. betrokken bij bespreking van 

Aktieprogramma VTH 2018.  

Cie. Bestuur 18 jan.: eerste termijn. Cie. Bestuur 1 febr.: tweede termijn. 2017/532941) 

 

6b Brief burg Wienen aan cie. Bestuur d.d. 18 juli 2017 inzake Stand van Zaken aanpak 

woninginbraken 

Cie. Bestuur 14/9/17: t.k.n.; o.v.v. SP ter bespreking geagendeerd. Op voorstel van PvdA 

toegevoegd aan de reeds geprogrammeerde algemene bespreking over Integrale veiligheid. 

Cie. Bestuur 18 jan. bespreking i.r.t. Actieprogramma IVH 2018 in eerste termijn 

Cie. Bestuur 1 febr. bespreking in tweede termijn. (2017/428391) 

 

6c Brief burg Wienen aan cie. Bestuur d.d. 5 december 2017 inzake stand van zaken aanpak 

woninginbraken 

Cie. Bestuur 18 jan. bespreking i.r.t. Actieprogramma IVH 2018 in eerste termijn. 

Cie. Bestuur 1 febr. bespreking in tweede termijn. (2018/10584) 

 

6d Motie 19 'Veiligheid: ook dat doen we samen 

Cie. Bestuur 11 jan. 2018: Brief 23 nov. burg Wienen over voorstel prioritering veiligheid en 

handhaving 2018 n.a.v. acties bewonersparticipatie t.k.n.  

Cie. Bestuur 18 jan. 2018: Brief ter bespreking i.r.t. Actieprogramma IVH 2018. Eerste 

termijn. Cie. Bestuur 1 febr. bespreking in tweede termijn. (2016/525830) 
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7.  Rondvraag 

 

   Toezeggingen (nieuw)- Toezegging gegevens over autobranden en autodiefstal 

De heer Van den Raadt (TH) vraagt het overzicht van woninginbraken aan te vullen met 

gegevens over autobranden en autodiefstal. Burgemeester Wienen merkt op dat deze 

gegevens van tijd tot tijd verstrekt worden in de veiligheidsrapportages. Hij zal ze in ieder 

geval beschikbaar maken. (2018/59822) 

 

8.  Agenda komende commissievergadering(en) 

9.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken – geen stukken 

 
 

 

 

 

 

 


