Aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst Ruimte d.d. 10 december 2014
Onderwerp

Opening


Onderwerp

Spreekrecht


Onderwerp

Welkom aan de aanwezigen en felicitaties aan het adres van
de heer Verheggen, de voorzitter, die vandaag 75 jaar wordt.

Er is een verzoek om spreekrecht ingekomen van dhr. Wulms
van de Leukerstraat. Zijn kleinzoon, J. Timmermans, voert
het woord over het in exploitatie nemen van gronden in het
bestemmingsplan Vrouwenhof (een niet geagendeerd
onderwerp).

Vaststellen agenda


Agendapunt 6 wordt afgevoerd en voor de
informatiebijeenkomst van 14 januari 2015 geagendeerd.

Onderwerp

Kennisnemen aandachtspunten- en actielijst d.d. 10-112014
 Opmerking SP n.a.v. huurovereenkomst met
hengelsportvereniging St. Petrus.
 Er wordt kennisgenomen van de aandachtspunten- en
actielijst.

Onderwerp

Kennisnemen van de lijsten van aan de raad gerichte
brieven.
 De antwoorden op brieven met nummers 374 en 392 worden
naar de raad gezonden.

Acties

Onderwerp

Evaluatie China (presentatie is te zien via de website)

Aandachtspunten







Acties



Nut voor Weert in relatie tot kosten en tijd.
Communicatie naar burgers.
Resultaten voor bedrijven.
Vergelijking schaalgrootte loopt mank.
Een van de deelnemende bedrijven specifiek vragen wat de
reis naar China heeft opgeleverd.
Als het college besluit nogmaals naar China te reizen, wordt
in de informatiebijeenkomst besproken wat de argumenten
daarvoor zijn, welke bedrijven deelnemen en welke
resultaten zij verwachten. Na afloop van de reis wordt de
commissie geïnformeerd over de resultaten.

Onderwerp

Acties

Grondprijsbrief 2015 en Nota Grondbeleid 2014
(presentatie is te zien via de website)
 De gemeente moet niet altijd voor de kosten opdraaien door
de prijzen te verlagen. Andere opties moeten ook bekeken
worden.
 Geen.

Onderwerp

Stand van zaken Lemmers

Aandachtspunten
Acties




Onderwerp
Aandachtspunten
Acties

Bespreken projectenoverzicht (v.w.b. het taakveld van de
commissie Ruimte)
 Geen.
 Geen.

Onderwerp

Bespreken 13e tussenrapportage Beekstraatkwartier

Aandachtspunten
Acties




Onderwerp

Rondvraag wethouder Van Eersel

Aandachtspunten



Aandachtspunten







Acties







Geen.
Actuele stand van zaken wordt naar commissie gezonden.

Geen.
Geen.

Vragen VVD over parkeeroverlast bij Franciscushuis en
feestverlichting worden ter vergadering beantwoord.
Vragen PvdA over verwarming oude stadhuis en vragen SP
over tekort parkeerplaatsen personeel Hieronymus worden
ter vergadering beantwoord.
Vraag CDA naar stand van zaken economisch beleid en
promotiebeleid wordt ter vergadering beantwoord.
Vraag CDA naar planvorming N280 wordt ter vergadering
beantwoord. Het onderwerp staat geagendeerd voor de
informatiebijeenkomst van 14 januari a.s.
Het CDA beraadt zich over het agenderen van de
aanbevelingen van het rapport van de Rekenkamer Weert
over Poort van Limburg.
De hoogte van de in 2014 ontvangen bouwleges wordt op
verzoek van het CDA schriftelijk aan de raad verstrekt.
De integrale gebiedsvisie CZW wordt een keer geagendeerd.
Op verzoek van het CDA wordt de bevolkingsontwikkeling in
Weert in kwantitatieve zin in een van de volgende
informatiebijeenkomsten besproken.
Vraag CDA waarop tarieven voor parkeren in
legesverordeningen zijn gebaseerd wordt schriftelijk
beantwoord.

Onderwerp

Rondvraag voor wethouder Litjens

Aandachtspunten
Acties





Geen.
Stand van zaken Stationsplein wordt vast agendapunt voor
raadscommissie ruimte, te beginnen op 18 december a.s.
Vragen PvdA over hanging baskets, via email gesteld,
worden schriftelijk beantwoord.












Stand van zaken bij begroting aangenomen motie bewaakte
fietsenstalling wordt op verzoek van het CDA schriftelijk
verstrekt.
Vraag CDA over verplichte uitgaven huur grond
fietsenstalling, leerlingenvervoer zwemles en vergoeding
zwembad waarmee in de begroting 2015 geen rekening is
gehouden: wat is het begrotingssaldo 2015 op dit moment,
wordt schriftelijk beantwoord.
Vraag CDA hoe de diensten van de passantenhaven na 1
januari betaald gaan worden wordt schriftelijk beantwoord.
Vraag CDA naar stand van zaken oplossing kruispunt St.
Jozefslaan-Victor de Stuerstraat wordt schriftelijk
beantwoord.
Op verzoek van Weert Lokaal wordt het concept-besluit van
het college over de aanpassing van het kruispunt
Beatrixlaan-Maaseikerweg naar de omwonenden gezonden,
zodat zij zich kunnen voorbereiden.
Vraag CDA waarop tarieven voor OZB en rioolrechten in
legesverordeningen zijn gebaseerd wordt schriftelijk
beantwoord.

Onderwerp

Rondvraag wethouder Gabriëls

Aandachtspunten
Acties




Geen.
Geen.

