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VOORLOPIGE AGENDA VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE ALGEMENE ZAKEN 
D.D. 10-06-2013  
 
1. Opening. 
 
2. Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht). 
 
3. Vaststellen agenda. 
 
4. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken  

d.d. 22 april 2013. 
 

5. Ter kennisname: 
5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven. 
5.2 Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 10 april 2013 en 22 mei 2013. 
5.3  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 de volgende TILS-stukken geagendeerd: 

 TILS-679 (Kennisnemen van de begrotingsbrief 2014 van Gedeputeerde Staten van 
Limburg) (geagendeerd op verzoek van de PvdA). 

 TILS-677 (1. Het houden van een pilot voor gratis fietsparkeren met toezicht in de 
mobiele fietsenstalling op het Kasteelplein t.b.v. de Oelemarkt van 19 april tot 20 
september 2013. 2. Het afsluiten van een overeenkomst voor het uitvoeren van een 
pilot gratis fietsparkeren Oelemarkt. 3. Het verplicht stellen van een mobiele 
fietsenstalling bij evenementen in de evenementenvergunning, conform de 
landelijke fietsparkeernormen.) (geagendeerd op verzoek van PvdA en CDA). 
 

 
Alle portefeuillehouders: 
 
Raadsvoorstellen 
7. Vaststellen van de jaarstukken 2012. 
 
 
Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal 
 
Raadsvoorstellen  
8. Beschikbaar stellen van een aanvullend raadskrediet ad € 592.000,= ten behoeve van de 

uitvoering van het jubileumprogramma Weert 600 jaar stad (presentatie door mw. S. Blok 
en mw. M. Dominikowski). 

 
9. Vaststellen Nota reserves en voorzieningen. 
 
10. Opdracht verstrekken aan Deloitte Accountants voor 2014. 
 
Raadsconsultaties, notities  
Liggen niet voor. 
 
Informatie(brieven)  
11. Bespreken van het collegebesluit van 23 april 2013 inzake het plan van aanpak 

bezuinigingen. 
 
 
Portefeuillehouder: H.A. Litjens 
 
Raadsvoorstellen 
12. Vaststellen verordening gunning opdrachten door toekenning van een sluitend recht 2013. 
 
Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)  
Liggen niet voor. 
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Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen 
 
Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en informatie(brieven)  
Liggen niet voor. 
 
Notities 
13. Bespreken van de 22e tussenrapportage nieuwbouw stadhuis (vast agendapunt).  
 
 
Portefeuillehouder: A.A.M.M. Heijmans 
 
Raadsvoorstellen 
14. 1. Vaststellen van de “Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot 

benoeming van de burgemeester voorbereidt, op de raadscommissie, die 
functioneringsgesprekken met de burgemeester houdt en op de raadscommissie, die de 
aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt”. 
2. Intrekken van het “Protocol voortgangsgesprekken Burgemeester gemeente Weert”, 
vastgesteld door de raad van de gemeente Weert op 2 juli 2008. 
(initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg). 
 

15. Instemmen met de begroting 2014 en met de jaarrekening 2012 van de Veiligheidsregio 
Limburg-Noord (onder voorbehoud collegebesluitvorming d.d. 3 juni 2013; wordt 
nagezonden). 

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


