Weert, 25 mei 2012

Aan de Raad

Onderwerp: vergadering
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering
op woensdag 30 mei 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 18 april 2012;
b. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 18 april 2012;
(geen spreekrecht)

Benoemingen

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.
6.

A. Verlenen van ontslag aan mevrouw A.E.L. Denissen, Count Basiegracht
17 te Eindhoven, als lid van de rekenkamer Weert.
B. Benoemen van de aanbevolen kandidaat, mevrouw I.L. de Pooter,
Hoogstraat 207 te Eindhoven, tot lid van de rekenkamer Weert, voor de
duur van 6 jaar.
C. Beëdigen van de aanbevolen kandidaat als lid van de rekenkamer Weert.
(geen spreekrecht)

7.

Ontslaan van de heer P.P.E. Lempens (SP) als lid van de raadscommissie
Algemene Zaken en benoemen van de heer J.W.J. Goubet tot lid van de
raadscommissie Algemene Zaken, namens de fractie SP (initiatiefvoorstel
fractie SP).

Raadsvoorstellen

Hamerstukken
8.

Gebruik maken van de optie in het contract met Deloitte Accountants om de
overeenkomst met één jaar te verlengen.

9.

Vaststellen van de Lokale Educatieve Agenda 2012-2015.

10.

Vaststellen van de bestuursopdracht en uitgangspuntennotitie
Decentralisatie Jeugdzorg.

11.

Beschikbaar stellen van € 200.000,= voor 2012 uit het gereserveerde budget
van € 800.000,= voor economische structuurversterking en promotie 20112014.

12.

Kennisnemen van en wensen en/of bedenkingen kenbaar maken met
betrekking tot de met N.V. Stedin Netten Weert te sluiten raamovereenkomst
inzake grondtransacties.

13.

Vaststellen van het bestemmingsplan Schoutlaan ong.

14.

Vaststellen bestemmingsplan ‘Dijkerstraat 25’.

Bespreekstukken
15.

Vaststellen concept-nota “Subsidiebeleid Welzijn en evenementen” en
concept- “Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen” en
hiervoor inspraak te verlenen.

16.

Kenbaar maken van eventuele wensen en bedenkingen over het voornemen
van het college om de tarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties
te verhogen volgens scenario 1 uit de concept notitie “Tarieven
gemeentelijke sportaccommodaties per 1-1-2013” en instemmen met de
financiële gevolgen van deze keuze.

17.

Vaststellen verordening leerlingenvervoer gemeente Weert 2012.

18.

Kennisnemen van en overnemen van conclusies en aanbevelingen van de
Rekenkamer Weert naar aanleiding van het onderzoek "Invoering van
Centrum voor Jeugd en Gezin" (initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg).

19.

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.

20.

Instemmen met de Economische Uitvoeringsagenda Hoge Dunk/OML en de
Netwerkstructuur Brainport 2020.

Raadsinformatie (brieven)

Hamerstukken
21.

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 de heer P. Lempens namens de fractie SP d.d. 8 maart 2012
inzake vragen aan het college over onbillijke en (soms) onwerkbare
regels betreffende levensbewijs, met het verzoek om schriftelijke
beantwoording.
b. Brief van de heer P. Lempens namens de fractie SP d.d. 16 april 2012
inzake vragen aan het college over re-integratie naar werk via internet,
met het verzoek om schriftelijke beantwoording.
c. Brief van de heer P. Lempens namens de fractie SP d.d. 18 april 2012
inzake vragen aan het college over excuses aan de Molukse
gemeenschap, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

Bespreekstukken
22.

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 de heer P. Lempens namens de fractie SP d.d. 4 mei 2012
inzake vragen aan het college over uitzendkrachten en Polen bij de
Risse, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.

b. Brief van de heer P. Lempens namens de fractie SP d.d. 1 mei 2012
inzake vragen aan het college over stoppen invoering gezinsbijstand,
met het verzoek om schriftelijke beantwoording.
23.

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode
14 maart tot en met 17 april 2012.
Kennisnemen van de ingekomen brieven.

24.

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

25.

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.

26.

Sluiting.

