
 

  

 

 
 

Weert, 21 september 2012 
 
 
Aan de Raad 
 
 
Onderwerp: vergadering 
 
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering  
op woensdag 26 september 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 7 juni 2012; 

b. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 7 juni 2012; 
c. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 27 juni 2012; 
d. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 27 juni 2012. 
(geen spreekrecht) 
 
 



Raadsvoorstellen 
Hamerstukken 
 
6. Voor kennisgeving aannemen van het regionaal beleidsplan nieuwe politie-

eenheid Limburg: “Samen doen wat er toe doet! Lokale en 
gemeenschappelijke veiligheidsaanpak verankerd”. 

 
7. Instemmen met de jaarrekening en de resultaatbestemming 2011 alsmede 

met de begroting 2013 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. 
 
8. Instemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling 

Veiligheidsregio Limburg-Noord. 
 
9. Vaststellen de verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke 

verordening. 
 
10. Instemmen met de Verordening Wet afschaffing huishoudinkomenstoets. 
 
11. Instemmen met de aanpak van de voortgang muziekonderwijs in Stramproy 

na faillissementsaanvraag Kreato. 
 
12. Vaststellen van het Bomenbeleidsplan 2012 gemeente Weert. 
 
13. Het krachtens de Wegenwet onttrekken aan het openbaar verkeer van de in 

bijlage 2 gearceerde delen van de Heerweg en Rakerstraat. 
 
14. Akkoord gaan met het regiopromotieplan van de Stichting VVV Midden-

Limburg voor de periode 2013 t/m 2016. 
 
 
Bespreekstukken 
 
15. Besluiten over de verantwoording van de besteding van de fractiebudgetten 

2011 (initiatiefvoorstel FVO). 
 
16. Vaststellen van de bestuursopdracht voor de opstelling van de strategische 

toekomstvisie “Weert 2030” en hiervoor een budget beschikbaar te stellen. 
 
17. Instemmen met het financieren van de Cultuurkaart Weert, ten bedrage van 

€ 20.000,= exclusief BTW, uit de post “Onvoorziene uitgaven 2012 
incidenteel”. 

 
18. Beschikbaar stellen van budget voor verkeerseducatieprojecten op 

basisscholen en middelbare scholen (initiatiefvoorstel VVD, later mede 
ingediend door de fractie SP). 

 
19. Vaststellen Gebiedsvisie Kempen~Broek - IJzeren Man. 



20. Afwijzen van het verzoek om de bestemming ter plaatse van de locatie 
Koenderstraat 1B te wijzigen, zodat ter plaatse een (inpandige) 
bedrijfswoning wordt toegestaan en de vorm van het bouwvlak wordt 
veranderd. 

 
 
Hamerstukken 
 
21. Vaststellen bestemmingsplan 'Koelebeemdweg 7' en afzien van vaststelling 

exploitatieplan. 
 
22. Vaststellen van het bestemmingsplan 'Kazernelaan - Havenweg'. 
 
23. Vaststellen van het bestemmingsplan 'Kazernelaan 126'.  
 
 
Raadsconsultaties 
Liggen niet voor 
 
 
Raadsinformatie (brieven) 
Bespreekstukken 
 
24. 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 dames F. Kadra en M. Zaâboul namens de fractie PvdA d.d. 24 

mei 2012 inzake vragen aan het college over de notitie Maatschappelijke 
Opvang nieuwe stijl, met het verzoek om schriftelijke beantwoording. 

b. Brief van de heer P. Lempens namens de fractie SP d.d. 12 juli 2012 inzake 
vragen aan het college over misstanden bij bedrijfsbureau De Risse, met 
het verzoek om schriftelijke beantwoording. 

c. Brief van de heer H. van de Loo namens de fractie Weert Lokaal d.d. 17 juli 
2012 inzake vragen aan het college over schietbomen Laar, met het 
verzoek om mondelinge beantwoording. 

d. Brief van de heer H. van de Loo namens de fractie Weert Lokaal d.d. 27 juli 
2012 inzake vragen aan het college over inkomsten gemeente Weert, met 
het verzoek om schriftelijke beantwoording. 

e. Brief van de heer H. Stals namens de fractie CDA d.d. 3 augustus 2012 
inzake vragen aan het college over faillisementsaanvraag Stichting 
Kreato, met het verzoek om schriftelijke beantwoording. 

f. Brief van de heer H. van de Loo namens de fractie Weert Lokaal d.d. 8 
augustus 2012 inzake vragen aan het college over defecte lantaarnpalen 
Herenvennenweg, met het verzoek om mondelinge beantwoording. 

g. Brief van de heren P. Lempens, B. Peterse en J. Goubet namens de fractie 
SP d.d. 16 augustus 2012 inzake vragen aan het college over reis naar 
China voor raadsleden, met het verzoek om schriftelijke beantwoording. 



25. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode  
23 mei tot en met 21 augustus 2012.  
Kennisnemen van de ingekomen brieven. 

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

moet doen. Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst. 
 
27. Kennisnemen van de onderstaande overzichten: 

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

 
28. Sluiting. 
 


