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VOORLOPIGE AGENDA VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE ALGEMENE ZAKEN 
D.D. 07-10-2013  
 
1. Opening. 
 
2. Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht). 
 
3. Vaststellen agenda. 
 
4. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken  

d.d. 9 september 2013. 
 

5. Ter kennisname: 
5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven. 
5.2 Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 25 september 2013 (worden 

nagezonden). 
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 geen TILS-stukken geagendeerd.  

 
 
Portefeuillehouder: A.F. van Eersel 
 
Raadsvoorstellen 
7. - Kennis nemen van de beantwoording van de motie: "herstel evenwicht inkomsten/kosten 

legesheffing gemeente Weert"; 
- Kennis nemen van de opgestelde kostenonderbouwing voor alle leges; 
- Instemmen met de voorgestelde heffingsgrondslag en tarifering 'bouwleges'. 

 
Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)  
Liggen niet voor. 
 
 
Alle portefeuillehouders:  
 
Raadsvoorstellen 
8. Vaststellen van de Begroting 2014 van de gemeente Weert. 

 
Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)  
Liggen niet voor. 
 
 
Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen 
 
Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en informatie(brieven)  
Liggen niet voor. 
 
Notities 
9. Bespreken van de 24e tussenrapportage nieuwbouw stadhuis (vast agendapunt).  
 
 
Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal 
 
Raadsvoorstellen 
10. Besluiten over de verantwoording van de besteding van de fractiebudgetten 2012 en 

aanpassen van de toelichting bij artikel 6 van de verordening (initiatiefvoorstel 
fractievoorzittersoverleg). 

 
Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)  
Liggen niet voor. 
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Portefeuillehouder: H.A. Litjens 
 
Raadsvoorstellen 
11. Wijzigen omvang rekenkamer en vergoeding leden gedurende een proefperiode van één 

jaar (initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg). 
 
Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)  
Liggen niet voor. 
 
 
Portefeuillehouder: A.A.M.M. Heijmans 
 
Raadsvoorstellen 
Liggen niet voor. 
 
Raadsconsultaties 
12. Verkoop brandweerkazerne aan Veiligheidsregio Limburg Noord onder de voorwaarde dat 

er geen sprake is van een verplichting of toezegging tot terugkoop. 
 
13. Deelneming van collegeleden van gemeente Weert in het Algemeen Bestuur van de op te 

richten Stichting Keyport 2020. 
 

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


