
 

  

 

 
 

Weert, 13 april 2012 
 
 
Aan de Raad 
 
 
Onderwerp: vergadering 
 
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering  
op woensdag 18 april 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. 
 
 
            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 21 maart 2012; 

b. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 21 maart 2012; 
(geen spreekrecht) 
 
 
 
 



Benoemingen 
 
6. A.  Onderzoek geloofsbrieven. 

Ingekomen zijn de geloofsbrieven van de tot lid van de raad benoemd 
verklaarde: 
de heer G.J.A. Marechal, Kerkhoflaan 3, 6001 VW te Weert. 
Het onderzoek van de geloofsbrieven dient te geschieden op grond van 
de artikelen V4 en V12 van de Kieswet.  
Door de benoemde zijn overgelegd: 
a. geloofsbrief (kennisgeving en benoeming); 
b. verklaring aanneming benoeming; 
c. verklaring openbare betrekkingen; 
d. uittreksel uit het bevolkingsregister. 

B.   Beslissen tot toelating als lid van de raad van de gemeente Weert van de 
heer G. Marechal. 

C.  Beëdigen van het toegelaten raadslid de heer G. Marechal. 
 
 
De onderstaande 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. 
 

7. Benoemen van de heer G.J.A. Marechal tot lid van de raadscommissie 
Economische Zaken (initiatiefvoorstel fractie PvdA). 

 
8. Wijziging commissiebemensing door raadsleden fractie VVD 

(initiatiefvoorstel fractie VVD). 
 
 
Raadsvoorstellen 
Hamerstukken 
 
9. Ongegrond verklaren van het bezwaarschrift tegen het besluit tot het 

vaststellen van het subsidie fractiebudget 2010 van de heer Soyugüzel 
(initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg). 

 
10. Bespreken van het Herstructureringsplan De Risse. 
 
11. - Instemmen met het beschikbaar stellen van een cofinanciering van 

€620.699 over de periode 2012-2018 om zodoende trekkingsrecht te kunnen 
ontlenen aan de herstructureringsfaciliteit Wsw. 

- Instemmen met het voor het jaar 2012 benodigde bedrag aan cofinanciering 
ten laste te brengen van het weerstandsvermogen van de Risse Groep. 

- Instemmen met het structureel opnemen van de bedragen voor 2013 tot en 
met 2018 in de begroting van 2013 en volgende jaren. 

 
12. Kennisnemen van de evaluatie van de afbouw ID- en WIW-regelingen. 
 



13. Delegeren bevoegdheid raad om te besluiten wel of niet een exploitatieplan 
vast te stellen. 

 
 
Bespreekstukken 
 
14. Instemmen met het vierde Meerjareninvesteringsprogramma GOML (MIP4) en 

het Meerjarenprogramma (MP) van de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg 
en de hiervoor benodigde middelen beschikbaar stellen respectievelijk 
reserveren vanuit het Regiofonds GOML. 

 
15. Instemmen met de Economische Uitvoeringsagenda Hoge Dunk/OML en de 

Netwerkstructuur Brainport 2020. 
 
16. Instemmen met reactie op brief provincie Limburg over N280-West van 8 

februari 2012. 
 
17. Realiseren veilige en comfortabele oversteek voor langzaam verkeer tussen 

nieuwe wozoco en Boshoven. 
 
18. Instemmen met het wijzigen van verordeningen in verband met aanscherping 

Wet werk en bijstand en intrekken van de Wet investeren in jongeren. 
 
 
Raadsinformatie (brieven) 
Bespreekstukken 
 
19. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode  

8 februari tot en met 13 maart 2012.  
Kennisnemen van de ingekomen brieven. 

 
20. Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel 

moet doen.  
Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst. 

 
21. Kennisnemen van de onderstaande overzichten: 

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2012; 
 b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2012; 
 c. Overzicht reserves en voorzieningen 2012; 
 d. Overzicht nieuw beleid als gevolg van verlenging afschrijvingstermijnen. 

 
22. Sluiting. 
 


