
 

  

 

 
 

Weert,  23 mei 2014 
 
 
Aan de Raad 
 
 
Onderwerp: vergadering 
 
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering  
op woensdag 28 mei a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. 
De stukken, die tijdens deze vergadering aan de orde zullen worden 
gesteld, liggen ter inzage in de leeszaal van het stadhuis. 
 
 
            De Burgemeester van Weert, 
                   
 
 

A.A.M.M. Heijmans 
 
 
 

AGENDA 
 
1. Opening. 
 
2. Vaststellen van de agenda. 
 
3. Spreekrecht. 
 
4. Mededelingen. 
 
5. a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 25 maart 2014; 

b. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 25 maart 2014; 
c. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 27 maart 2014; 
d. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 27 maart 2014; 
e. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 8 mei 2014; 
f. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 8 mei 2014 . 
(geen spreekrecht) 



Raadsvoorstellen 
Hamerstukken 
 
6. Vaststellen van het beeldkwaliteitsplan Kampershoek 2.0 en intrekken van 

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

 
7. Vaststellen van de nota evaluatie en herijking hondenpoepbeleid. 
 
 
Bespreekstukken 
 
8. 1. Besluiten om het voormalig stadhuis aan de Beekstraat te behouden;  

2. Kennisnemen van de intentie-overeenkomst met C’Magne BV. 
 
9. Vaststellen van de notitie ‘De erfgoedruimte in nieuw perspectief’ en deze als 

richtinggevend kader te gebruiken in de beoordeling van locaties in de 
erfgoedruimte. 
De algemene commissie acht het voorstel niet rijp voor behandeling in de 
raad. 
 

10. Instemmen met de 1e rapportage 2014 (financiële bijstelling). 
 
 
Raadsconsultaties 
Hamerstukken 
 
11. 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. 

 
Bespreekstukken 
Liggen niet voor 
 
 
Raadsinformatie (brieven) 
Bespreekstukken 
 
12. Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van 

orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad 
van Weert. 
a. Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 17 februari 

2014 inzake vragen aan het college over 600 jaar Weert, met het verzoek 
om schriftelijke beantwoording. 



b. Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 27 februari 
2014 inzake vragen aan het college over individuele topsporters, met het 
verzoek om schriftelijke beantwoording. 

c. Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 8 maart 2014 
inzake vragen aan het college over rotonde Onzelievevrouwenstraat/ 
Maaseikerweg/Sint Maartenslaan, met het verzoek om schriftelijke 
beantwoording. 

d. Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 17 maart 
2014 inzake vragen aan het college over gymlessen onderwijs, met het 
verzoek om schriftelijke beantwoording. 

 
13. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode  

12 februari tot en met 15 april 2014. Kennisnemen van de ingekomen brieven. 
 
14. Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel 

moet doen. Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst. 
 
15. Kennisnemen van de onderstaande overzichten: 

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2014; 
 b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2014; 
 c. Overzicht reserves en voorzieningen 2014. 

 
16. Sluiting. 
 


