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VOORLOPIGE AGENDA ALGEMENE VOORBEREIDENDE VERGADERING D.D. 13-05-2014  

 

1. Opening. 

 

2. Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht). 

 

3. Vaststellen agenda. 

 

4. A. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken  

d.d. 10 maart 2014. 

B. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 11 maart 

2014. 

C. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissies Economische Zaken en 

Ruimtelijke Ordening d.d. 13 maart 2014. 

D. Kennisnemen aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst d.d. 26 februari 

2014. 

 

5. Ter kennisname: 

5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven. 

5.2 Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 25 maart 2014. 

5.3  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties. 

 

6. Rondvraag en TILS-stukken (agendering van TILS-stukken dient zo mogelijk uiterlijk 24 

uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangemeld).  

Ten tijde van het drukken van deze agenda is het volgende TILS-stuk geagendeerd: 

• TILS-884 (collegebesluit d.d. 18 maart 2014 om: 

1. kennis te nemen van het meerjarenbeleidsplan 2014-2016 van muziekcentrum 

De Bosuil ;  

2. in te stemmen met de ontwerp-uitwerkingsovereenkomst 2014-2016; 

3. in te stemmen met bijgaande conceptbrief aan muziekcentrum De Bosuil, 

aangaande het wijzigen van de functie van de oefenruimten; 

4. in te stemmen met de conceptbrief aan muziekkollektief De Bosuil, aangaande 

het opzeggen van de huur per 1 januari 2015. 

 

 

Portefeuillehouder: A.F. van Eersel 

 

Raadsvoorstellen 

7. 1. Besluiten om het voormalig stadhuis aan de Beekstraat te behouden;  

2. Kennisnemen van de intentie-overeenkomst met C’Magne BV. 

(presentatie risicoanalyse door mw. E. Geuting van de STEC Group; 30 minuten) 

 

8. Vaststellen van het beeldkwaliteitsplan Kampershoek 2.0 en intrekken van het 

beeldkwaliteitsplan Kampershoek-Noord d.d. 18 februari 2011, vastgesteld op 6 juli 2011. 

 

Raadsconsultaties 

Liggen niet voor. 

 

Notities 

9. Bespreken collegebesluit d.d. 11 maart 2014 om in te stemmen met de notitie ‘Monitoring 

2013 woonvisie gemeente Weert’. 

 

10. Bespreken van de 8e tussenrapportage over het project Beekstraatkwartier. 

 

Informatie(brieven) 

11. Bespreken brief van mevrouw C. Beenders-van Dooren namens de fractie PvdA d.d. 4 

februari 2014 inzake vragen aan het college over Gezondheidscentrum Oudenakkerstraat 

Weert, met antwoordbrief college d.d. 26 februari 2014. 

 

 

Portefeuillehouder:  

 

Raadsvoorstellen 

12. Vaststellen van de notitie ‘De erfgoedruimte in nieuw perspectief’ en deze als 

richtinggevend kader te gebruiken in de beoordeling van locaties in de erfgoedruimte. 
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Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)  

Liggen niet voor. 

 

 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens 

 

Raadsvoorstellen 

13. Vaststellen van de nota evaluatie en herijking hondenpoepbeleid. 

 

14. 1. Kennisnemen van de (concept)begrotingen 2015 van het Werkvoorzieningschap Weert 

e.o. De Risse en De Risse Holding B.V.  

2. Al dan niet zienswijzen uiten ten aanzien van de (concept)begrotingen 2015. 

 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven) 

Liggen niet voor.  

 

 

Portefeuillehouder: A.A.M.M. Heijmans 

 

Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en informatie(brieven) 

Liggen niet voor. 

 

Notities  

15. Bespreken stand van zaken veiligheid Weert (vast agendapunt; wordt nagezonden). 

 

16. Bespreken collegebesluit d.d. 1 april 2014 om vast te stellen het 

Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2014. 

 

 

17. Sluiting vergadering. 


