
 

  

 

 
 

Weert, 25 januari 2013 
 
 
Aan de Raad 
 
 
Onderwerp: vergadering 
 
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering  
op woensdag 30 januari 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 november 2012; 

b. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 7 november 2012; 
c. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 12 december 2012; 
d. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 12 december 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. Wijzigen commissiebemensing VVD-fractie (initiatiefvoorstel fractie VVD). 
 
 
Raadsvoorstellen 
Hamerstukken 
 
7. Vaststellen actieplan integraal veiligheidsbeleid 2013. 

 
8. a) Instemmen met de gewijzigde openingstijden van de publieksbalies en het 

werken op afspraak per 1 maart 2013. 
b) Instemmen met het financieren van de kosten (€ 8.710,- per jaar) ten laste 

van de post "onvoorziene uitgaven incidenteel 2013". 
 
9. Instemmen met de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Weert en Nederweert 

2013-2016. 
 
10. Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Kaaskampweg ongenummerd’. 
 
11. De Kroon verzoeken een onteigeningsbesluit te nemen voor een perceel 

grond aan de Kaaskampweg ten behoeve van de realisering van een 
sportcomplex. 

 
Bespreekstukken 
 
12. Verstrekken van een krediet van € 30.500,00 met betrekking tot het 

opwaarderen van de dependance Burgerzaken in Stramproy. 
 
13. Vaststellen van de evaluatie “Internationale samenwerking Weert-Hangzhou 

(China)” inclusief de daaruit voortvloeiende adviezen. 
 
14. Instemmen met het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek bij 

cliënten van de afdeling Werk, Inkomen en Zorgverlening en de kosten 
hiervan te betalen uit de reserve sociaal maatschappelijke doeleinden. 

 
15. Instemmen met het financieren van de quickscan stadsvisie deelproces 

cultuurspoor, ten bedrage van € 15.000,- exclusief BTW, uit de stelpost 
Onderzoeken. 

 
 
 
 
 



Raadsconsultaties 
Hamerstukken 
Liggen niet voor 
 
Bespreekstukken 
 
16. 1. Kennis nemen van de evaluatie van de pilot cameratoezicht Oelemarkt 

tijdens Weert Kermis. 
2. Wensen en bedenkingen uitspreken ten aanzien van de aanschaf van de 

mobiele camera. 
 
 
Raadsinformatie (brieven) 
Bespreekstukken 
 
17. 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 Marechal namens de fractie PvdA d.d. 7 januari 2013 

inzake vragen aan het college over de bomenrij van de Roermondseweg, 
met het verzoek om schriftelijke beantwoording. 

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

7 november tot en met 31 december 2012. Kennisnemen van de ingekomen 
brieven. 

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

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

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2013; 
 b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2013; 
 c. Overzicht nieuw beleid als gevolg van verlenging afschrijvingstermijnen; 
 d. Overzicht reserves en voorzieningen 2013. 

 
21. Motie vreemd aan de orde van de dag:  paracommercie. 
 
22. Sluiting. 
 


