
 

  

 

 
 

Weert,  19 september 2014 
 
 
Aan de Raad 
 
 
Onderwerp: vergadering 
 
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering  
op woensdag 24 september 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 9 juli 2014; 

b. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 9 juli 2014. 
(geen spreekrecht) 

 
 
 
 



Raadsvoorstellen 
Hamerstukken 
 
6. Met beeld uitzenden van raadsvergaderingen  

(initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg). 
 

7. Kennisnemen van de voorbereidingen op de Limburgse Bestuurdersdag 2014 in 
Weert en een eventueel tekort te dekken uit de post onvoorziene uitgaven. 

 
8. Taakoverdracht heffing en invordering gemeentelijke belastingen en uitvoering 

Wet WOZ aan de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. 
 

9. Beschikbaar stellen van een krediet ter hoogte van maximaal € 264.715,00 voor 
de uitbreiding van de  Openbare Jenaplan basisschool De Duizendpoot met één 
lokaal. 

 
Bespreekstukken 
 

10. 1. Vaststellen van de “Verordening op de vertrouwenscommissie, die de 
aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt, op de 
raadscommissie, die functioneringsgesprekken met de burgemeester houdt 
en op de raadscommissie, die de aanbeveling tot herbenoeming van de 
burgemeester voorbereidt”. 

2. Intrekken van het “Protocol voortgangsgesprekken Burgemeester gemeente 
Weert”, vastgesteld door de raad van de gemeente Weert op 2 juli 2008. 
(initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg). 
 

11. Verlengen woonplaatsontheffing burgemeester Heijmans tot 1 oktober 2015 
(initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg). 

 
12. Instemmen met de jaarrekening 2013 en begroting 2015 van de 

Veiligheidsregio Limburg-Noord en instemmen met de concept reactie. 
 

13. Vaststellen van de concept-nota “Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen 
2015-2020” en hiervoor inspraak verlenen conform het in het raadsvoorstel 
opgenomen schema.  
 

14. Beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet ad € 75.000,00 voor het 
automatiseren van de inning van havengelden ten behoeve van het gebruik van 
de Passantenhaven. 
 

15. Beschikbaar stellen budget aan raads- en commissieleden voor de aanschaf 
van computerapparatuur (initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg). 
De commissie Bedrijfsvoering-Inwoners acht het voorstel niet rijp voor 
behandeling in de raad. 
 



16. Instemmen met de bestuursopdracht communicatie.  
De commissie Bedrijfsvoering-Inwoners acht het voorstel niet rijp voor 
behandeling in de raad. 

 
 
Raadsconsultaties 
Hamerstukken 
Liggen niet voor 
 
Bespreekstukken 
 
17. Kennisnemen van het Concept beleidsplan Politie Limburg 2015-2018 

“Betekenisvolle interventies: begrenzen, beschermen en bekrachtigen” en 
eventuele zienswijzen kenbaar maken. 

 
 
Raadsinformatie 
Bespreekstukken 
 
18. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode  

4 juni tot en met 19 augustus 2014. Kennisnemen van de ingekomen brieven. 
 
19. Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel 

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

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

 
21. Sluiting. 
 


