
 

  

 

 
 

Weert,  23 januari 2015 
 
 
Aan de Raad 
 
 
Onderwerp: vergadering 
 
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering  
op woensdag 28 januari 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 26 november 2014; 

b. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 26 november 2014; 
c. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 22 december 2014; 
d. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 22 december 2014. 
     (geen spreekrecht) 



 
 
Raadsvoorstellen 
Hamerstukken 
 
6. Vaststellen van het bestemmingsplan Heugterbroekdijk 41. 
 
 
Bespreekstukken 
 

7. Vaststellen van de notitie Analyse en visie op erfgoedaspecten in de 
leefomgeving en in te stemmen met het voorgestelde proces om te komen tot 
uitvoering van de in visie genoemde aspecten. 

 
8. Instemmen met kredietvoorstel voor het aanbrengen van een systeem voor het 

automatisch innen van het liggeld voor de passantenhaven, ten bedrage van € 
17.700,-. Het tarief van het liggeld vaststellen op € 10,- per 24 uur. 

 
9. 1. Kennisnemen van en wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende 

de exploitatie-overeenkomst met C'wartier BV voor het voormalige stadhuis 
aan de Beekstraat. 

 2. Geheimhouding opleggen met betrekking tot bijgevoegde exploitatieopzet 
van C'wartier op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet 
Openbaarheid van Bestuur. 

3. Besluiten om een verbouwings- en exploitatiekrediet van € 500.000,- 
beschikbaar te stellen aan C'wartier. 

4. Besluiten om een budget van € 174.600,- beschikbaar te stellen (het in de 
begroting opgenomen bedrag van € 174.600,- voor het voormalig stadhuis), 
ten behoeve van schoonmaak, huur en  servicekosten archief, OZB-
eigenaar, verzekeringen, groot onderhoud en BTW voor het voormalig 
stadhuis. 

5. Besluiten om in 2015 een budget van € 18.000,- beschikbaar te stellen (uit 
het in de begroting opgenomen bedrag van € 20.732,- voor de aankoop van 
museale collectie) alsmede besluiten tot een taakstelling erfgoedcluster 
van € 6.100,- , ten behoeve van schoonmaak, huur en servicekosten archief, 
OZB-eigenaar, verzekeringen, groot onderhoud en BTW voor het voormalig 
stadhuis en in 2016 een structurele oplossing regelen via de begroting. 

6. Besluiten een krediet van € 300.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve 
van het doen van aanpassingen aan het voormalig stadhuis voor Punt 
Welzijn, de jaarlast van € 36.000,- ten laste  brengen van de in de begroting 
opgenomen prioriteit van € 158.000,- (structurele huisvestingslasten van 
Punt Welzijn) en het restant van de prioriteit in 2015 in te zetten ten gunste 
van de taakstelling GUN-regeling. 

7. Geheimhouding opleggen met betrekking tot bijgevoegde second opinion op 
grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur. 



Raadsconsultaties 
Hamerstukken 
 
10. Kenbaar maken van eventuele zienswijzen en/of bedenkingen ten aanzien van 

de Strategische afspraken 2015-2018 met Wonen Limburg. 
 
Bespreekstukken 
Liggen niet voor. 
 
 
Raadsinformatie 
Bespreekstukken 
 
11. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 19 november 

tot en met 31 december 2014. Kennisnemen van de ingekomen brieven. 
 
12. Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel 

moet doen. Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst. 
 
13. Kennisnemen van de onderstaande overzichten: 
   a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2015; 
   b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2015; 
   c. Overzicht reserves en voorzieningen 2015. 

 
14. Sluiting. 
 
 


