Weert, 16 maart 2012

Aan de Raad

Onderwerp: vergadering
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering
op woensdag 21 maart a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.
De stukken, die tijdens deze vergadering aan de orde zullen worden
gesteld, liggen ter inzage in de leeszaal van het stadhuis.
Tijdens deze raadsvergadering zal afscheid worden genomen van de heer L.F.A.
Heuvelmans, die onlangs zijn raadslidmaatschap heeft beëindigd. In overleg met
de heer en mevrouw Heuvelmans wordt nog bezien of dit afscheid bij aanvang van
de vergadering of aan het einde van de vergadering plaatsvindt.
De Burgemeester van Weert,

A.A.M.M. Heijmans

AGENDA
1.

Opening.

2.

Vaststellen van de agenda.

3.

Spreekrecht.

4.

Mededelingen.

5.

a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 8 februari 2012;
b. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 8 februari 2012;
(geen spreekrecht)

Benoemingen

De benoemingen geschieden in principe bij hamerslag. Indien u schriftelijke
stemming wenst, kunt u dat tot 1 werkdag voor de raadsvergadering aan de
raadsvoorzitter laten weten.
6.

Benoemen voorzitter raadscommissie Economische Zaken, benoemen lid
raadscommissie Algemene Zaken en ontslaan lid raadscommissie
Economische Zaken (initiatiefvoorstel fractie PvdA).

Raadsvoorstellen

Hamerstukken
7.

Instemmen met het beschikbaar stellen van een krediet voor het aanpassen
van de MFA Kimpe Veld, Tungelroy.

8.

Vaststellen van de Beleidsnota 'Inburgering 2012 en Verder'.

9.

Beschikbaar stellen van een krediet van € 118.562,00 voor de verbreding van
OBS De Graswinkel.

10.

Akkoord gaan met:
1. ondertekening van de intentieovereenkomst intergemeentelijke
structuurvisie Maasplassen als kennisnemende partij;
2. het voorstel dat de gemeente Weert als kennisnemende partij geen
zitting zal nemen maar slechts agendalid zal zijn in de bestuurlijke
werkgroep Maasplassen bij de vervolguitwerking om te komen tot de
intergemeentelijke structuurvisie;
3. medefinanciering van de voor het traject benodigde procesmiddelen via
GOML zonder financieel risico te dragen in de vervolguitwerking.

11.

Beschikbaar stellen van een krediet van € 1.766.000,- voor de reconstructie
van de kruisingen N280-Ittervoorterweg, N280-Trumpertweg en de aanleg
van een komremmer in de N280.

12.

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Industrieterrein Leuken Noord’.

Bespreekstukken
13.

Wijzigen van de bouwverordening 1992 conform de veertiende serie
wijzigingen van de Model verordening van de VNG en bepalen dat deze
wijzigingsverordening in werking treedt op het tijdstip waarop het
Bouwbesluit 2012 in werking treedt.

14.

Besluiten een verklaring van geen bedenkingen af te geven en geen
exploitatieplan vast te stellen voor het bouwplan voor appartementen en een
AHOED aan de Oudenakkerstraat.

15.

Instemmen met wijziging 7 van de begroting 2011 en met wijzigingen 2 en 4
van de begroting 2012 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Vooralsnog
niet instemmen met wijziging 3 van de begroting 2012 van de
Veiligheidsregio.

16.

Instemmen met tegemoetkoming in de kosten van de Voedselbank.

17.

- Opzetten, in het kader van het Project Weerter Geschiedschrijving, van een
publiek-private samenwerking met de Stichting Weerter Publicaties,
gelieerd aan de Kring Weert van het L.G.O.G, De Aldenborgh;
- Beschikbaarstellen van krediet van € 95.000,- als garantiesubsidie voor de
samenstelling van deel 3 in het kader van Project Weerter
Geschiedschrijving.

18.

Instemmen met de subsidieafspraken muziekcentrum De Bosuil van 2013 tot
en met 2016.

19.

- Kennis nemen van Position paper Werken naar Vermogen;
- Instemmen met scenario 4: intergemeentelijke samenwerking.

20.

Instemmen met en het beschikbaar stellen van een krediet voor de invoering
van de stadspas ter vervanging van de huidige milieupas (knipkaart) en
daarmee het faciliteren van meerdere publieke diensten en gebruiksklaar
maken voor semi-publieke en commerciële diensten.

21.

Vaststellen van de tweede tranche van de nota Grondprijsbeleid 2012.

Raadsconsultaties

Hamerstukken

Liggen niet voor

Bespreekstukken
22.

Kennisnemen van en eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar maken
betreffende de realisatieovereenkomst met Kero Bouw en Vastgoed II B.V.
voor de realisatie van 16 woningen in deelgebied Sutjensstraat-Zuid in Keent.

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken
23.

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad
van Weert.
a. Brief van mevrouw Beenders-Van Dooren namens de fractie PvdA d.d. 13
januari 2012 inzake vragen aan het college over het bouwplan Kero Bouw
en Vastgoed II BV in deelgebied Sutjensstraat-Zuid in Keent, met het
verzoek om schriftelijke beantwoording.
b. Brief van de heren P. Lempens en B. Peterse namens de fractie SP d.d. 7
februari 2012 inzake vragen aan het college over bezuinigingen op het
leerlingenvervoer, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.
c. Brief van de heer B. Peterse namens de fractie SP d.d. 9 februari 2012
inzake vragen aan het college over gladheidsbestrijding bij
seniorencomplexen, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.
d. Brief van de heer H. van de Loo namens de fractie Weert Lokaal d.d. 16
februari 2012 inzake vragen aan het college over de brief van de voorzitter
HBV Ceres, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.
e. Brief van de heren P. Lempens en B. Peterse namens de fractie SP d.d. 6
maart 2012 inzake vragen aan het college over gestapelde bezuinigingen,
met het verzoek om mondelinge beantwoording.

24.

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode
4 januari tot en met 7 februari 2012.
Kennisnemen van de ingekomen brieven.

25.

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel
moet doen.
Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

26.

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:
a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2012;
b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2012;
c. Overzicht reserves en voorzieningen 2012.

27.

Sluiting.

