VOORLOPIGE AGENDA VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE
ORDENING D.D. 28-11-2013
1.

Opening.

2.

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

3.

Vaststellen agenda.

4.

A. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Ruimtelijke Ordening
d.d. 10 oktober 2013.
B. Kennisnemen overzichten conclusies informatiebijeenkomsten d.d. 28 augustus
2013, 3 oktober 2013 en 23 oktober 2013.

5.
5.1
5.2

Ter kennisname:
Lijsten van aan de raad gerichte brieven.
Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 30 oktober en 6 november 2013
(de toezeggingen van 6 november 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).
Ten tijde van het drukken van deze agenda zijn de volgende TILS-stukken geagendeerd:
TILS-777 (realisatieovereenkomst met familie Teeuwen) (op verzoek van de fractie PvdA);
TILS-773 (verkoop bedrijfsgrond aan dhr. Schepens) (op verzoek van de fracties PvdA en
CDA);
TILS-790 (bestemmingsplan Kloosterstraat) (op verzoek van de fracties PvdA en CDA).

Alle portefeuillehouders:
Raadsvoorstellen
7.
Instemmen met de najaarsnota 2013 van de gemeente Weert.
Raadsconsultaties en informatie(brieven)
Liggen niet voor.
Notities
8.
Bespreken van de 3e rapportage 2013.
9.

Bespreken voortgangsrapportages en totale projectenoverzicht 4e kwartaal 2013.

Portefeuillehouder: J.M. Cardinaal
Raadsvoorstellen
10.
Vaststellen bestemmingsplan “Biest 112” te Weert en afzien van vaststelling
exploitatieplan.
Portefeuillehouder: H.W.J. Coolen
Raadsvoorstellen, raadsconsultaties en notities
Liggen niet voor.
Informatie(brieven)
11.
Stand van zaken Lemmers (vast agendapunt; geen stukken).
Portefeuillehouder: A.F. van Eersel
Raadsvoorstellen
12.
Vaststellen van de Structuurvisie Weert 2025, deel 2 Visie en deel 3 Uitvoering
alsmede de Visie op het Stadshart.
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13.

Vaststellen bestemmingsplan ‘Waterskibaan De IJzeren Man te Weert’.

14.

Gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan ‘Dijkerpeelweg 14’.

15.

Vaststellen van de verordeningen 2014 met bijbehorende tarieventabellen
(uitsluitend voor wat betreft de bouwleges) (de stukken liggen tot de vergadering
van de commissie AZ ter inzage in het bakje van die commissie, daarna in het bakje
van de commissie EZ en vervolgens in het bakje van de commissie RO).

Raadsconsultaties en informatie(brieven)
Liggen niet voor.
Notities
16.
Bespreken van het verkoopbeleid van het vastgoedcluster, afdeling
projectontwikkeling.
17.

Sluiting vergadering.
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