
 

VOORLOPIGE AGENDA RAADSCOMMISSIE ALGEMENE ZAKEN D.D. 07-05-2012  
 
1. Opening. 
 
2. Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht). 
 
3. Vaststellen agenda. 
 
4. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken  

d.d. 2 april 2012. 
  
5. Ter kennisname: 
5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven. 
5.2  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties. 
 
6. Rondvraag en TILS-stukken (agendering van TILS-stukken dient zo mogelijk uiterlijk 

24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de griffie te worden aangemeld).  
Ten tijde van het drukken van deze agenda zijn reeds de volgende TILS-stukken 
geagendeerd: 
TILS 392 (budgetoverheveling) en 393 (projectopdracht openbare begraafplaats) 
(op verzoek van de PvdA-fractie). 

 
 
Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen 
 
Raadsvoorstellen 
7. Kennisnemen van en overnemen van conclusies en aanbevelingen van de 

Rekenkamer Weert naar aanleiding van het onderzoek "Invoering van Centrum voor 
Jeugd en Gezin" (initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg) (presentatie door de 
voorzitter van de Rekenkamer Weert, de heer Van Vugt; voor dit agendapunt 
worden tevens de leden van de raadscommissie Welzijn uitgenodigd). 

 
 
Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal 
 
Informatie(brieven) 
8. Bespreken jaarverslag 2011 Rekenkamer Weert, onderzoeksplan 2012 Rekenkamer 

Weert en verrichten van onderzoek door Rekenkamer in eigen beheer. 
 
 
Portefeuillehouders:  
A.A.M.M. Heijmans, J.M. Cardinaal, H.A. Litjens, H.W.J. Coolen 
 
Raadsvoorstellen 
9. Vaststellen voorjaarsnota 2012. 
 
 
Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen 
 
Raadsconsultaties en informatie(brieven)  
Liggen niet voor. 
 
Notities 
10. Kennisnemen van de dertiende tussenrapportage nieuwbouw stadhuis (vast 

agendapunt). (wordt nagezonden) 
 
 
Portefeuillehouder: H.A. Litjens 
 
Raadsvoorstellen 
11. Verlenen van ontslag aan mevrouw A.E.L. Denissen, Count Basiegracht 17 te 

Eindhoven als lid van de rekenkamer Weert en benoemen van mevrouw I.L. de 
Pooter, Hoogstraat 207 te Eindhoven als lid van de rekenkamer Weert, voor de duur 
van zes jaar (initiatiefvoorstel raadscommissie voor de rekenkamer). 

 
 



 

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)  
Liggen niet voor. 
 
 
Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal 
 
Raadsvoorstellen 
12. Gebruik maken van de optie in het contract met Deloitte Accountants om de 

overeenkomst met één jaar te verlengen. 
 
Raadsconsultaties en notities  
Liggen niet voor. 
 
 
Portefeuillehouder: A.A.M.M. Heijmans 
 
Raadsvoorstellen  
13. Besluiten tot het vergoeden van de kosten van de twee ondernemers die tijdens 

Koninginnedag 2011 de faciliteiten op de twee overloopterreinen voor het publiek 
hebben verzorgd en beschikbaar stellen van een krediet van € 9.990,- hiervoor 
(initiatiefvoorstel fracties CDA en D66). 

 
Raadsconsultaties en informatie(brieven)  
Liggen niet voor. 
 
Notities  
14. Bespreken stand van zaken veiligheid Weert (vast agendapunt). 
 
 
15. Sluiting vergadering. 


