
 

  

 

 
 

Weert, 22 juni 2012 
 
 
Aan de Raad 
 
 
Onderwerp: vergadering 
 
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering  
op woensdag 27 juni 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 30 mei 2012; 

b. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 30 mei 2012; 
(geen spreekrecht) 
 
 
 
 
 



Raadsvoorstellen 
 
Herstemming 
 
6. Herstemming over motie VII.M.3 (OZB) ingediend door de fracties VVD, D66 

en PvdA bij de voorjaarsnota 2012. 
 
7. Opheffen geheimhoudingsplicht artikel 55 lid 3 Gemeentewet 

(initiatiefvoorstel fractie SP). 
 
Hamerstukken 
 
8. a.  Besluiten de bevoegdheid tot het aanwijzen van een huis der gemeente 

(trouwlocatie) te delegeren aan het college van burgemeester en 
wethouders. 

b. Vaststellen “Tarieventabel leges 2012, versie 2” behorende bij de 
“Legesverordening 2012”. 

 
9. Wijzigen van de Brandbeveiligingsverordening 2010. 
 
10. 1. Kennisnemen van de (concept)begroting De Risse 2013. 

2. Als zienswijze kenbaar te maken het Algemeen Bestuur van de Risse te 
adviseren de begroting van De Risse pro forma vast te stellen middels 
bijgevoegde (concept)brief. 

 
11. Instemmen met Spreidingsplan REC 3 Limburg en het daarop afgeven van 

een verklaring van geen bezwaar voor de totstandkoming van een 
nevenvestiging van De Maaskei, zijnde speciaal onderwijs voor Zeer Moeilijk 
Lerende Kinderen in Weert. 

 
12. Beschikbaar stellen van een jaarlijkse bijdrage ad € 12.500,00  voor de 

periode 2012 tot 2022 als gemeentelijke bijdrage aan de nazorg van 
Navoslocaties. 

 
13. Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Naftaleiding Ecoduct’. 
 
14. Vaststellen van het bestemmingsplan Paardenhouderijen. 
 
15. Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Sint Odastraat 27’. 
 
16. Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Soutsweg ongenummerd’. 
 
17. Beschikbaar stellen van een krediet van € 60.000,- als bijdrage aan Wonen 

Limburg voor een deel van de meerwerkkosten voor zes 
woonwagenwoningen in Laarveld fase 1. 

 
18. Vaststellen van het bouwbeleidsplan 2012. 
  
 



Bespreekstukken 
 
19. Instemmen met de nieuwbouw van een brede school in Laar-Laarveld als 

vervanging van de Franciscusschool in Laar. 
 
20. Vaststellen van de jaarrekening 2011. 
 
21. 1. Kennis nemen van de resultaten van de aanbesteding leerlingenvervoer 

en het gym- en zwemvervoer. 
2. Vaststellen van bijgaande verordening tot wijziging van de Verordening 

leerlingenvervoer gemeente Weert 2012. 
 
22. Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 85.000,- voor de 

viering van 600 jaar Weert. 
 
23. a. Instemmen met de inhoudelijke koers van de nota stadspromotie – Met 

ons. In Weert. 
b. Instemmen met scenario goud in termen van in te zetten 

communicatiemiddelen, tijd en geld voor 2012 en 2013. 
c. Beschikbaar stellen van een krediet van € 125.000,- uit het Budget nieuw 

beleid a.g.v. verlenging afschrijvingstermijnen. 
 
24. 1.  Vaststellen van de herziene bestuursopdracht voor de ontwikkeling van 

het Beekstraatkwartier. 
2.  Besluiten niet over te gaan tot tijdelijk of structureel hergebruik van het 

gemeentehuis. 
3.  Besluiten tot sloop van de bovenbouw van het gemeentehuis na 

verhuizing naar het nieuwe gemeentehuis. 
4.  Besluiten om het gebruik van de parkeergarage voort te zetten na sloop 

van de bovenbouw. 
5.  Beschikbaar stellen van een krediet van  € 913.000,-- voor de reeds 

gemaakte en te maken plankosten tot 1 juli 2013. 
 
25. Instemmen met de subsidieafspraken met muziekcentrum De Bosuil voor de 

periode 2013 tot en met 2016. 
 
26. Vaststellen van de conceptnotitie Voorzieningenplan Stramproy en hiervoor 

schriftelijk inspraak verlenen aan ingezetenen en belanghebbenden, volgens 
het schema in het raadsvoorstel. 

 
Raadsconsultaties 
Liggen niet voor 
 
Raadsinformatie (brieven) 
Bespreekstukken 
 



27. 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. 1 

mei 2012 inzake vragen aan het college over parkeerproblemen bij 
coffeeshop Paradox aan de Parallelweg, met het verzoek om schriftelijke 
beantwoording. 

b. Brief van de heer B. Peterse namens de fractie SP d.d. 21 mei 2012 inzake 
vragen aan het college over werkzaamheden rotonde Eindhovenseweg en 
overlast, met het verzoek om schriftelijke beantwoording. 

c. Brief van de heer F. van Eersel namens de fractie VVD d.d. 29 mei 2012 
inzake vragen aan het college over mogelijkheden om subsidie te 
ontvangen, met het verzoek om schriftelijke beantwoording. 

d. Brief van de heer H. Marechal namens de fractie PvdA d.d. 20 mei 2012 
inzake vragen aan het college over Tijdelijk Anders Bestemmen, met het 
verzoek om schriftelijke beantwoording. 

 
28. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode van  

18 april tot en met 22 mei 2012. Kennisnemen van de ingekomen brieven. 
 
29. Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel 

moet doen. Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst. 
 
30. 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. 

 
31. Sluiting. 
 
 


