
 

  

 

 
 

Weert,  22 mei 2015 
 
 
Aan de Raad 
 
 
Onderwerp: vergadering 
 
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering  
op woensdag 27 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 
 
 

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 29 april 2015; 

b. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 29 april 2015. 
     (geen spreekrecht) 

 
 



Benoemingen 
 

6. A.   Afscheid raadslid de heer A. Lobregt.  
B.   Onderzoek geloofsbrieven.  

Ingekomen zijn de geloofsbrieven van de tot lid van de raad benoemd 
verklaarde: mevrouw M.E.H. Geboers, Geelgorshof 20, 6005 JL te Weert.  
Het onderzoek van de geloofsbrieven dient te geschieden op grond van de 
artikelen V 4 en V 12 van de Kieswet.  
Door de benoemde zijn overlegd: 
a. geloofsbrief (kennisgeving en benoeming); 
b. verklaring aanneming benoeming; 
c. verklaring openbare betrekkingen; 
d. uittreksel uit het bevolkingsregister. 

C.   Beslissen tot toelating als lid van de raad van de gemeente Weert van 
mevrouw M.E.H. Geboers. 

D.   Beëdigen van het toegelaten raadslid mevrouw M.E.H. Geboers. 
(Verwachte behandeltijd: 19:40 – 20:00 uur.) 

 
 

Raadsvoorstellen 
Hamerstukken 

 
7. Vaststellen van de Verordening loonkostensubsidie gemeente Weert 2015 en de 

Verordening correctie individuele studietoeslag. 
 

8. Ongegrond verklaren van het namens C.A.B. Truck Trading bv ingediende 
bezwaarschrift tegen de afwijzing van de bestemmingsplanwijziging voor een 
beveiligde vrachtwagenparkeerplaats aan de Roermondseweg. 

 
9. Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Rakerstraat ongenummerd’. 

 
10. Vaststellen van het bestemmingsplan “Buitengebied 2011, 1e herziening”. 
 
Bespreekstukken 

 
11. Kennisnemen van en overnemen van conclusies en aanbevelingen van de 

Rekenkamer Weert naar aanleiding van het onderzoek "Rapport over de mate 
waarin de gemeente Weert voldoet aan de landelijke kwaliteitscriteria voor 
haar taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.". 
(Verwachte behandeltijd: 20:00 – 20:30 uur.) 
 

12. Vaststellen van de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Weert 2015. 
(Verwachte behandeltijd: 20:30 – 21:00 uur.)  
 

13. Instemmen met de 1e rapportage 2015 (financiële bijstelling). 
(Verwachte behandeltijd: 21:00 – 21:45 uur.) 

 



Raadsconsultaties 
Liggen niet voor 
 

 
Raadsinformatie 
Bespreekstukken 

 
14. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 8 april tot en 

met 5 mei 2015. Kennisnemen van de ingekomen brieven. 
 

15. Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel 
moet doen. Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst. 

 
16. Kennisnemen van de onderstaande overzichten: 

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

 
17. Motie vreemd aan de orde van de dag inzake lokale maatregelen voor bestrijden 

armoede (fractie DUS Weert). 
(Verwachte behandeltijd: 21:45 – 22:00 uur.) 

 
18. Sluiting. 
 
 


