
 

  

 

 
 

Weert,  7 december 2012 
 
 
Aan de Raad 
 
 
Onderwerp: vergadering 
 
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering  
op woensdag 12 december 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 31 oktober 2012; 

b. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 31 oktober 2012. 
(geen spreekrecht) 
 
 
 
 



Benoemingen 
 
Het onderstaande ontslag geschiedt in principe bij hamerslag. Indien u schriftelijke 
stemming wenst, kunt u dat tot 1 werkdag voor de raadsvergadering aan de 
raadsvoorzitter laten weten. 
 
6. Ontslaan van de heer H.H.M. Peters (VVD) als lid van de raadscommissie 

Welzijn (initiatiefvoorstel fractie VVD). 
 
 
Raadsvoorstellen 
Hamerstukken 
 
7. Instemmen met de visie op publieke gezondheid 2011-2016 en het 

Meerjarenbeleid publieke gezondheid 2013-2016 GGD Limburg Noord. 
 
8. Instemmen met een extra bijdrage aan Bantopa wegens slechte 

omstandigheden gedurende het jaarlijkse evenement Bantopa in 2012. 
 
9. Instemmen met de verzelfstandiging weekmarkt Stramproy. 
 
10. Het krachtens de Wegenwet onttrekken aan het openbaar verkeer van de 

Rietbroekweg te Stramproy. 
 
11. Vaststellen van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan GRP 2012-2016 en 

het Afvalwaterplan Limburgse Peelen als richting gevend vaststellen. 
 
12. Beschikbaar stellen van een krediet van € 120.000,00 voor de bodemsanering 

nabij de IJzerenmanweg. 
 
13. Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Beltmolen ongenummerd’. 
 
14. Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Hoefbemdenweg 4’ en afzien van 

vaststelling van het exploitatieplan. 
 
15. a. Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 500.000,- ter    

     uitvoering van de startersregeling.  
b. Instemmen met aanpassing van de 'Verordening stimuleringsfonds  
     startersregeling gemeente Weert 2007'. 

 
16. Vaststellen van het concept Welstandsnota november 2012. 
 
17. Vaststellen begroting en uitvoeringsovereenkomst 2013 van Stichting 

Zwembad De IJzeren Man. 
 
18. Besluiten tot het vaststellen van de Verordening op de rekenkamer gemeente 

Weert 2012 (initiatiefvoorstel FVO). 
 



19. Instemmen met het verder doorvoeren van de Kanteling in de Wmo. 
 
 
Raadsconsultaties 
Hamerstukken 

 
20. 1.  Instemmen met de voorgestelde herstructurering van de front office 

dienstverlening VVV Weert bij de Bruna en de verwerking van de financiele 
consequenties (budgettair neutraal) in de begroting 2013. 

2.  Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken 
betreffende de exploitatieovereenkomst. 

 
Bespreekstukken 

 
21. Kenbaar maken van bedenkingen en/of zienswijzen over de deelname aan de 

stichting Weert 600 jaar stad. 
 
 
Raadsvoorstellen 
Bespreekstukken 
 
22. Instemmen met de garantiestelling van een krediet van € 73.000,= voor twee 

initiatieven in verband met jubileumjaar Weert 600 jaar stad. 
 
23. Instemmen met de najaarsnota 2012 van de gemeente Weert. 
 
24. Vaststellen van de verordeningen 2013 met bijbehorende tarieventabellen. 
 
25. Vaststellen van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en 

commissieleden 2012 (initiatiefvoorstel FVO). 
 
26. Verlengen woonplaatsontheffing burgemeester Heijmans (initiatiefvoorstel FVO). 
 
27. Beschikbaar stellen van een werkkrediet van € 150.000,= ten behoeve van 

het organiseren van het OLS 2013 in Stramproy. 
 
28. Instemmen met het initiatief kabelskibaan op de recreatieplas de IJzeren 

Man en het beschikbaar stellen van een maximale voorfinanciering van  
€ 295.000,--- voor de aanleg van de kabelskibaan. 

 
29. Instemmen met de dekking van het tekort dat, als gevolg van het besluit over 

de verhoging van de tarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties per 
1-1-2013, ontstaat in de begroting 2013 en 2014. 

 
30. Beschikbaar stellen van een krediet van € 250.000,=  voor het leveren en 

aanbrengen van een parkeervoorziening in de parkeergarage van het nieuwe 
stadhuis. 

 



 
 
31. 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. 

 
32. a. beschikbaar stellen van een krediet groot € 2.100.000 exclusief BTW ten  
      behoeve van het bedrijfsklaar maken van het zalencentrum Poort van  

    Limburg; 
b. kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken  
    betreffende de huurovereenkomst met Lindeboom Bierbrouwerij bv voor de  
    verhuur en exploitatie van het zalencentrum Poort van Limburg; 
c. bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding met  
    betrekking tot de bij het raadsvoorstel bijgevoegde bijlagen met de  
    nummers 5, 6, 9, en 10 op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet  
    Openbaarheid van Bestuur.  

 
 

Raadsinformatie (brieven) 
Bespreekstukken 
 
33. 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 Van Eersel namens de fractie VVD d.d. 4 oktober 2012 

inzake vragen aan het college over functioneren, bekendheid en 
zichtbaarheid van de wijkagent, met het verzoek om schriftelijke 
beantwoording. 

b. Brief van de heer Van Brussel namens de fractie D66 d.d. 8 oktober 2012 
inzake vragen aan het college over situatie kruispunt Roermondseweg / 
Ittervoorterweg, met het verzoek om schriftelijke beantwoording. 

c. Brief van mevrouw Beenders-Van Dooren namens de fractie PvdA d.d. 30 
oktober 2012 inzake vragen aan het college over kunst in het nieuwe 
stadhuis, met het verzoek om schriftelijke beantwoording. 

 
34. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 19 september 

tot en met 6 november 2012. Kennisnemen van de ingekomen brieven. 
 
35. Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel 

moet doen. Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst. 
 
 
 
 
 
 
 



36. Kennisnemen van de onderstaande overzichten: 
a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2012; 

 b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2012; 
 c. Overzicht nieuw beleid als gevolg van verlenging afschrijvingstermijnen (2012); 
 d. Overzicht reserves en voorzieningen 2012; 

e. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2013; 
 f. Overzicht begrotingsuitkomsten 2013; 
 g. Overzicht nieuw beleid als gevolg van verlenging afschrijvingstermijnen (2013); 
 h. Overzicht reserves en voorzieningen 2013. 

 
37. Sluiting. 


