
 

  

 

 
 

 

Weert,  3 juli 2015 
 
 
Aan de Raad 
 
 
Onderwerp: vergadering 
 
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering  
op woensdag 8 juli 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 MLATV / Weert FM) en 
via internet (http://www.mlatv.nl/). De beelden kunt u terug zien via de keuze 
“uitzending gemist” op http://www.mlatv.nl/. 
 
 

AGENDA 
 
1.   Opening. 
 
2.   Vaststellen van de agenda. 
 
3. Spreekrecht. 
 
4.   Mededelingen. 
 
5.   a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 27 mei 2015; 

b. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 27 mei 2015.      
(geen spreekrecht) 

 
 



 

 

Benoemingen 
Hamerstukken 
 
6. Ontslag verlenen aan mevrouw I.L. de Pooter als lid van de Rekenkamer Weert 

(initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg; C-stuk). 
 
 
Raadsvoorstellen 
Hamerstukken 

 
7. Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ad € 75.000,00 voor de 

technische voorbereiding van de vervanging van de toneelinstallatie van het 
Munttheater. 
 

8. Vaststellen programma-indeling 2016-2018. 
 

9. Aanwijzen van accountantskantoor Deloitte Accountants B.V. als accountant 
van de gemeente Weert voor de periode 2015 tot en met 2018. 

 
10. Kennisnemen van de primaire (concept)begrotingen 2016 van De Risse en Risse 

Holding BV, eventuele wensen en bedenkingen hierover kenbaar maken en 
besluiten de middelen, die de gemeente Weert van het Rijk ontvangt, ter 
beschikking te stellen aan De Risse. 

 
11. Kennisnemen van de evaluatie Winkeltijdenverordening en daarmee 

samenhangende mogelijkheid tot winkelopenstelling op zondag; besluiten de 
aangepaste “Verordening winkeltijden gemeente Weert 2015” vast te stellen. 

 
12. Vaststellen van het bestemmingsplan “Maaseikerweg 280”. 

 
13. Vaststellen verordening tot intrekking van enkele verordeningen Wet sociale 

werkvoorziening/Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen  
(C-stuk). 

 
 
Bespreekstukken 
 

14. Vaststellen van de jaarstukken 2014 en instemmen met de resultaat-
bestemming 2014. (Verwachte behandeltijd: 19:45 – 20:30 uur.) 

 
15. Invullen bezuiniging € 51.583,- op raadsbudget vanwege dualiseringscorrectie 

Rijk (raadsvoorstel zal a.s. maandag worden nagezonden, initiatiefvoorstel 
fractievoorzittersoverleg). (Verwachte behandeltijd: 20:30 – 21:00 uur.) 

 
16. Niet instemmen met de jaarrekening 2014 en wel instemmen met de begroting 

2016 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.  
(Verwachte behandeltijd: 21:00 – 21:15 uur.) 



 

 

 
17. Vaststellen van het bestemmingsplan 'Keenterstraat 22 - Dijkerakkerweg 2'  

(C-stuk). (Verwachte behandeltijd: 21:15 – 21:30 uur.) 
 
 
Raadsconsultaties 
Hamerstukken 
Liggen niet voor 
 
Bespreekstukken 

 
18. Kennisnemen van en wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de 

realisatieovereenkomst fase 2 met Centrale Zandwinning Weert BV.  
(Verwachte behandeltijd: 21:30 – 22:00 uur.) 
 

 
Raadsinformatie 
Bespreekstukken 
 
19. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 6 mei tot en 

met 9 juni 2015. Kennisnemen van de ingekomen brieven. 
 
20. Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel 

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

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

22. Sluiting. 
 
 


