
 

VOORLOPIGE AGENDA RAADSCOMMISSIE ECONOMISCHE ZAKEN D.D. 28-11-2012 
 
1. Opening. 
 
2. Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht). 
 
3. Vaststellen agenda. 
  
4. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Economische Zaken d.d. 

10 oktober 2012. 
 
5. Ter kennisname: 
5.1    Lijsten van aan de raad gerichte brieven. 
5.2 Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 31 oktober 2012 en 7 november 

2012 (wordt 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 de volgende TILS-stukken 
geagendeerd:  
Op verzoek van de PvdA: TILS-526 (resultaten enquête over gebruik pad tussen la 
Fortessa en Spoorzicht), TILS-539 (evaluatie gladheidsbestrijding seizoen 2011-2012). 

 
 
Portefeuillehouders: allen 
 
Raadsvoorstellen 
7. Vaststellen van de najaarsnota 2012 van de gemeente Weert. 
 
8. Bespreken voortgangsrapportages en projectenoverzicht 4e kwartaal 2012 (reeds in uw 

bezit). 
 
Raadsconsultaties en notities 
Liggen niet voor. 
 
Informatie(brieven) 
9.  Bespreken stand van zaken GOML-OML-Hoge Dunk-Brainport (vast agendapunt, geen 

stukken). 
 
 
Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels 
 
Raadsvoorstellen, Raadsconsultaties, notities en informatie (brieven) 
Liggen niet voor. 
 
 
Portefeuillehouder: H.A. Litjens 
 
Informatie (brieven) 
10. Presentatie visie Beekpoort (herinrichting Werthaboulevard en omgeving) (B&W-besluit 

wordt nagezonden). 
 
 
Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen 
 
Raadsvoorstellen 
11. Beschikbaar stellen van een krediet van € 250.000,=  voor het leveren en aanbrengen 

van een parkeervoorziening in de parkeergarage van het nieuwe stadhuis. 
 
Raadsconsultaties, notities en informatie (brieven) 
Liggen niet voor. 
 
 



 

Portefeuillehouder: H.A. Litjens 
 
Raadsvoorstellen 
12. Onttrekken aan het openbaar verkeer van de Rietbroekweg te Stramproy. 
 
13. Afvalwaterplan Limburgse Peelen als richtinggevend vaststellen en Verbreed 

Gemeentelijk Rioleringsplan GRP 2012-2016 vaststellen (wordt nagezonden). 
 
Raadsconsultaties en notities  
Liggen niet voor. 
 
 
Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal 
 
Raadsvoorstellen  
14. Vaststellen van de verordeningen 2013 met bijbehorende tarieventabellen (voor wat 

betreft de onderdelen parkeergelden, rioolrechten en reinigingsheffingen). 
 
15. Instemmen met een extra bijdrage aan Bantopa wegens slechte omstandigheden 

gedurende het jaarlijkse evenement Bantopa in 2012. 
 
16. Verzelfstandiging weekmarkt Stramproy. 
 
Raadsconsultaties  
17. 1. Instemmen met de voorgestelde herstructurering van de front office 

dienstverlening VVV Weert bij de Bruna en de verwerking van de financiele 
consequenties (budgettair neutraal) in de begroting 2013. 
2. Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken 
betreffende de exploitatieovereenkomst. 

 
Notities en informatie(brieven) 
Liggen niet voor. 
 
18. Sluiting vergadering. 


