Weert, 26 oktober 2012

Aan de Raad

Onderwerp: vergadering
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering
op woensdag 31 oktober 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 26 september 2012;
b. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 26 september 2012;
(geen spreekrecht)

Raadsvoorstellen

Hamerstukken
6.

Vaststellen van het beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2016.

7.

Aanwenden van het jaarrekeningoverschot 2011 van Centrum Management
Weert voor de activiteiten Winters Weert 2012.

8.

Instemmen met de Startnotitie minimabeleid.

Bespreekstukken
9.

Vaststellen nota “Subsidiebeleid Welzijn en evenementen” en “Algemene
Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013”.

10.

Kennisnemen van de nota’s inzake parkeren in Weert en akkoord gaan met
het uitvoeren van de betreffende wijzigingen in zone 1 en 2.

11.

Vaststellen van de regionale visienota “Werken naar vermogen in MiddenLimburg”.

Raadsconsultaties

Hamerstukken
12.

1. Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken
betreffende de exploitatieovereenkomst met de heer H.J.J. van de Kerkhof
en mevrouw A.M.E. Clement inzake het plan Vrouwenhof;
2. Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding met
betrekking tot het taxatierapport en onderbouwing op grond van artikel 10
lid 2 sub b. en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Bespreekstukken
13.

Kenbaar maken van eventuele wensen of bedenkingen betreffende de
verwerving van grond zonder opstallen gelegen aan de Rakerstraat te Weert
ten behoeve van de ontwikkeling van Kampershoek 2.0.

14.

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 (versie 2)” en instemmen met de financiële
gevolgen van deze keuze.

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken

15.

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 B. Peterse namens de fractie SP d.d. 27 augustus 2012
inzake vragen aan het college over herinrichting Bassin, met het verzoek
om schriftelijke beantwoording.
b. Brief van de heer B. Peterse namens de fractie SP d.d. 17 september 2012
inzake vragen aan het college over wateroverlast Bloemenbuurt Boshoven,
met het verzoek om schriftelijke beantwoording.
c. Brief van mevrouw Beenders-Van Dooren namens de fractie PvdA d.d. 26
september 2012 inzake vragen aan het college over bouw appartementen
en woningen BAM bij het nieuwe stadhuis, met het verzoek om
schriftelijke beantwoording.
d. Brief van mevrouw M. op den Kamp-Smans en de heer P. Sijben beide
namens de fractie CDA d.d. 25 oktober 2012 inzake vragen aan het college
over voorbereiding scholen Laar-Laarveld en Leuken, met het verzoek om
mondelinge beantwoording.

16.

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode
22 augustus tot en met 18 september 2012.
Kennisnemen van de ingekomen brieven.

17.

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

18.

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.

19.

Sluiting.

