VOORLOPIGE AGENDA VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE
ORDENING D.D. 29-11-2012
1.

Opening.

2.

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

3.

Vaststellen agenda.

4.

A. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening
d.d. 11 oktober 2012.
B. Kennisnemen overzicht conclusies informatiebijeenkomst RO d.d. 24 oktober 2012.

5.
5.1
5.2

Ter kennisname:
Lijsten van aan de raad gerichte brieven.
Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 31 oktober en 7 november 2012
(worden nagezonden).
Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.

5.3
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: Lemmers Food Group uitspraak Raad van State en omgevingsvergunning (op
verzoek van CDA en PvdA).
Ten tijde van het drukken van deze agenda zijn de volgende TILS-stukken geagendeerd:
TILS-534 (herontwikkeling Beekstraatkwartier) op verzoek van de fracties Weert
Lokaal en PvdA.

Portefeuillehouders: H.W.J. Coolen en A.W.P. Kirkels
Raadsvoorstellen
7.
Instemmen met de najaarsnota 2012 van de gemeente Weert.
Informatie(brieven)
8.
Bespreken voortgangsrapportages en projectenoverzicht 4e kwartaal 2012 (reeds in
uw bezit).
Raadsconsultaties en notities
Liggen niet voor.
Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen
Raadsvoorstellen
9.
Beschikbaar stellen van een krediet van € 120.000,00 voor de bodemsanering nabij
de IJzerenmanweg.
Raadsconsultaties en notities
Liggen niet voor.
Informatie(brieven)
10.
Bespreken van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13
november 2012 om:
- Kennis te nemen van het werkplan 2013 Grondstoffenwinning en herinrichting
Centrale Zandwinning Weert.
- In te stemmen met de brief gericht aan de Centrale Zandwinning Weert b.v.
(wordt nagezonden)
Portefeuillehouder: A.W.P. Kirkels
Raadsvoorstellen
11.
Vaststellen van het concept Welstandsnota november 2012.
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12.

Afwijzen van het verzoek om de bestemming ter plaatse van de locatie Koenderstraat
1B te wijzigen, zodat ter plaatse een (inpandige) bedrijfswoning wordt toegestaan en
de vorm van het bouwvlak wordt veranderd.

13.

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Beltmolen ongenummerd’.

14.

Vaststellen bestemmingsplan ‘Hoefbemdenweg 4’ en afzien van vaststelling
exploitatieplan.

15.

Verlengen van de startersregeling.

16.

Krediet beschikbaar stellen van € 2.100.000 voor het bedrijfsklaar maken van het
zalencentrum Poort van Limburg (stukken treft u separaat aan achter deze bundel).

Raadsconsultaties
Liggen niet voor.
Notities
17.
Kennisnemen van de veertiende tussenrapportage Complex Poort van Limburg (vast
agendapunt) (wordt nagezonden).
Informatie(brieven)
Liggen niet voor.
18.

Sluiting vergadering.
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