VOORLOPIGE AGENDA ALGEMENE VOORBEREIDENDE VERGADERING D.D. 23-06-2014
1.

Opening.

2.

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

3.

Vaststellen agenda.

4.

A. Vaststellen advieslijst openbare vergadering algemene voorbereidende vergadering
d.d. 13 mei 2014.
B. Kennisnemen aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst d.d. 7 mei 2014.
C. Kennisnemen aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst d.d. 11 juni 2014
(wordt nagezonden).

5.
5.1
5.2
5.3

Ter kennisname:
Lijsten van aan de raad gerichte brieven.
Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 28 mei 2014.
Voortgangsrapportages toezeggingen en overzichten 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).
Rondvraag:
 Mededeling portefeuillehouder Van Eersel inzake KMS; hierbij worden betrokken de
artikel 40 RvO-brief van de CDA-fractie d.d. 26 mei 2014 en TILS-922
(beantwoorden brief Stichting Scarabee) (TILS-stuk is geagendeerd op verzoek van
de PvdA-fractie).
Ten tijde van het drukken van deze agenda is het volgende TILS-stuk geagendeerd:
 TILS-919 (omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor de vestiging van een
crematorium op de hoek van de Peelterbaan en de Ringselvenweg) (geagendeerd op
verzoek van de PvdA-fractie);
De fractie D66 heeft aanvullend op de commissie-agenda de volgende TILS-stukken
geagendeerd:
• TILS 912 (uitwerkingsovereenkomst De Bosuil)
• TILS 913 (evaluatie verkiezingen 2014)
• TILS 922 (beantwoorden brief Stichting Scarabee) (TILS-stuk staat reeds op de
agenda bij de rondvraag op verzoek van de PvdA).
• TILS 923 (bestuurlijke afspraken cliëntondersteuning MEE 2015)

Alle portefeuillehouders:
Raadsvoorstellen
7.
Vaststellen van de jaarstukken 2013.
Portefeuillehouder: A.F. van Eersel
Raadsvoorstellen
8.
Vaststellen bestemmingsplan 'Rietstraat 28' en afzien van vaststelling exploitatieplan.
9.

Nieuwe verklaring van geen bedenkingen om af te wijken van het bestemmingsplan.

10.

Aanwijzingsbesluit in het kader van de Mededingingswet.

11.

Vaststellen meerjarenperspectief grondexploitaties (presentatie door dhr. P. Kuppens).

12.

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Vrakkerstraat ong. te Weert’.

13.

Gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Roermondseweg 130.

Raadsconsultaties en notities
Liggen niet voor.
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Informatie(brieven)
14.
Presentatie woningbouwprojekt Sutjensstraat-Victor de Stuerstraat (onder voorbehoud
van agendering door het FVO; geen stukken).
15.

Bespreken concept-vergunningsaanvraag veeroosters Ark en TILS-906 (aanleg
veeroosters op Pruiskensweg en verbindingsweg tussen Grensweg en Lochtstraat).

16.

Bespreken van de 9e tussenrapportage Beekstraatkwartier (vast agendapunt).

17.

Bespreken stand van zaken Lemmers (vast agendapunt; geen stukken).

Portefeuillehouders: A.F. van Eersel en A.A.M.M. Heijmans
Raadsvoorstellen
18.
Jaarschijf voor 2014 uit het gereserveerde budget van €800.000.- voor economische
structuurversterking en promotie 2011-2014.
Portefeuillehouder: A.A.M.M. Heijmans
Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en informatie(brieven)
Liggen niet voor.
Notities
19.
Bespreken stand van zaken veiligheid Weert (vast agendapunt; wordt nagezonden).
Portefeuillehouder: H.A. Litjens
Raadsvoorstellen
20.
Krediet verkeersknelpunten 2014.
21.

Onttrekking aan het openbaar verkeer van de Krommeveldweg.

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)
Liggen niet voor.
Portefeuillehouder Sterk:
Raadsvoorstellen, raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)
Liggen niet voor.
Portefeuillehouder Gabriëls:
Raadsvoorstellen
22.
In gebruik geven van grond tegen symbolisch bedrag.
23.

Sport- en beweegbeleid 2.0.

Raadsconsultaties, notities en informatie(brieven)
Liggen niet voor.
24.

Sluiting vergadering.
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