
 

  

 

 
 

Weert,  17 december 2014 
 
 
Aan de Raad 
 
 
Onderwerp: vergadering 
 
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering  
op maandag 22 december 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 
 
 

De raadsvergadering is live te volgen op TV (via kanaal van Weert FM) en via 
internet (http://www.weertfm.nl/). De beelden kunt u terug zien via de keuze 
“uitzending gemist” op http://www.weertfm.nl/. 
 
 

AGENDA 
 
1.   Opening. 
 
2.   Vaststellen van de agenda. 
 
3. Spreekrecht. 
 
4.   Mededelingen. 
 
5.   a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 12 november 2014; 

b. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 12 november 2014. 
     (geen spreekrecht) 

 
 



In verband met de late commissiebehandeling zijn de agendanummers (zoals deze 
op 17 december verspreid zijn geworden) aangehouden en afhankelijk van het 
advies van de commissie geplaatst bij de hamerstukken of de bespreekstukken. 
 
 
Raadsvoorstellen 
Hamerstukken 

 
6. Vaststellen Beleidskader Duurzame Ontwikkeling Weert 2014 - 2020. 

 
7. Vaststellen van de Grondprijsbrief 2015. 

 
8. Vaststellen van de Nota grondbeleid 2014. 

 
9. Afwijzen van het verzoek tot bestemmingsplanwijziging voor de aanleg van een 

beveiligde vrachtwagenparkeerplaats aan de Roermondseweg. 
 

15. Besluiten om een gedeelte van de lasten / baten van het regionaal budget 
Jeugdhulp regionaal te verevenen in 2015. 

 
 
Bespreekstukken 
 

10. Instemmen met de 2e rapportage 2014 en daarin opgenomen bijstellingen van 
de exploitatie en de kredieten. 

 
11. Vaststellen van de verordeningen 2015 met bijbehorende tarieventabellen. 

 
12. Vaststellen van de verordeningen Participatiewet. 

 
13. Aanpassen Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 en 

bijbehorende deelsubsidieverordeningen. 
 

14. Vaststellen van de nota “Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen in de 
periode 2015-2020”. 

 
16. Besluiten eenmalig middelen beschikbaar te stellen voor een drietal initiatieven 

ten behoeve van de transformatie Wmo (advies van de commissie BV-IW van 18 
december 2014 is niet rijp voor behandeling in de raad). 

 
17. Vaststellen van het integraal veiligheidsbeleidsplan 2015-2018 van de 

gemeente Weert, Nederweert en Leudal. 
 

18. Beëindigen Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg en opstarten Samenwerking 
Midden-Limburg. 

 



19. Instemmen met wijziging 2 van de begroting 2014 van de Veiligheidsregio 
Limburg-Noord. 

 
20. Wijzigen Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden 

van de raad 2010 (advies van de commissie BV-IW van 18 december 2014 is niet 
rijp voor behandeling in de raad). 

 
 

Raadsconsultaties 
Liggen niet voor 
 
 
Raadsinformatie 
Bespreekstukken 
 
21. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 22 oktober tot 

en met 18 november 2014. Kennisnemen van de ingekomen brieven. 
 
22. Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel 

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

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2014; 
b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2014; 
c. Overzicht reserves en voorzieningen 2014; 
d. Overzicht begrotingsuitkomsten 2015. 

 
24. Motie vreemd aan de orde van de dag: Communities in bloom (D66 en PvdA) 

(aangehouden tijdens de raadsvergadering van 26 november 2014). 
 

25. Sluiting. 
 
 


