VOORLOPIGE AGENDA VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE ALGEMENE ZAKEN
D.D. 14-01-2013
1.

Opening.

2.

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

3.

Vaststellen agenda.

4.

Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken
d.d. 26 november 2012.

5.
5.1
5.2
5.3

Ter kennisname:
Lijsten van aan de raad gerichte brieven.
Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 12 december 2012 (worden nagezonden).
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 geen TILS-stukken geagendeerd.

7.

Installatie van Jelle de Vries als de nieuwe gast van de burgemeester.

Portefeuillehouder: H.A. Litjens
Raadsvoorstellen, raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)
Liggen niet voor.
Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen
Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en informatie(brieven)
Liggen niet voor.
Notities
8.
Kennisnemen van de 18e tussenrapportage nieuwbouw stadhuis (vast agendapunt;
reeds in uw bezit).
Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal
Raadsvoorstellen, raadsconsultaties, notities
Liggen niet voor.
Informatie(brieven)
9.
Presentatie Centrummanagement over in het kader van de viering 600 jaar Weert
ingekomen initiatieven.
Portefeuillehouder: A.A.M.M. Heijmans
Raadsvoorstellen
10.
Vaststellen actieplan integraal veiligheidsbeleid 2013.
11.

1. Kennis nemen van de evaluatie van de pilot cameratoezicht Oelemarkt tijdens Weert
Kermis.
2. Wensen en bedenkingen uitspreken ten aanzien van de aanschaf van de mobiele
camera.

12.

a) Instemmen met de gewijzigde openingstijden van de publieksbalies en het werken op
afspraak per 1 maart 2013.
b) Instemmen met het financieren van de kosten (€ 8.710,- per jaar) ten laste van de
post "onvoorziene uitgaven incidenteel 2013".
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13.

Verstrekken van een krediet van € 30.500,00 met betrekking tot het opwaarderen van de
dependance Burgerzaken in Stramproy.

14.

Vaststellen van de evaluatie “Internationale samenwerking Weert-Hangzhou (China)”
inclusief de daaruit voortvloeiende adviezen.

Raadsconsultaties en informatiebrieven
Liggen niet voor.
Notities
15.
Bespreken stand van zaken veiligheid Weert (vast agendapunt).
16.

Sluiting vergadering.
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