
 

  

 

 
 

Weert,  8 maart 2013 
 
 
Aan de Raad 
 
 
Onderwerp: vergadering 
 
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering  
op woensdag 13 maart 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 januari 2013; 

b. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 30 januari 2013. 
(geen spreekrecht) 
 
 
 
 



Benoemingen 
 
De onderstaande benoemingen geschieden 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 verdeling commissiezetels over de fracties en benoemen 
commissieleden (initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg). 

 
 
Raadsvoorstellen 
Hamerstukken 
 
7. Vaststellen beleidskader ten behoeve van besluitvorming gemeente Weert bij 

humanitaire rampen in het buitenland. 
 
8. Vaststellen van de eindnotitie Voorzieningenplan Stramproy en instemmen 

met het voorkeursscenario 1. 
 
9. Vaststellen van de kadernota "Gemeentelijke binnensportaccommodaties, 

ontwikkelingsrichtingen 2013-2020" en instemmen met uitwerking van de 
voorgestelde ontwikkelingsrichtingen. 

 
10. Beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet à € 750.000,= voor de 

herinrichting van het openbaar gebied van de Noordkade. 
 
11. Vaststellen bestemmingsplan ‘Bocholterweg 134’. 
 
12. Vaststellen bestemmingsplan ‘Maaseikerweg 188 te Weert’ en afzien van 

vaststelling exploitatieplan. 
 
Bespreekstukken 
 
13. Vaststellen Inkoop- en Aanbestedingsbeleid van de gemeenten Leudal, 

Nederweert, Roermond en Weert (LNRW) 2013. 
 
14. Vaststellen criteria besteding reserve sociaal maatschappelijke doeleinden 

(initiatiefvoorstel Weert Lokaal). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Raadsconsultaties 
Hamerstukken 
Liggen niet voor 
 
Bespreekstukken 
 
15. 1. Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken 

betreffende de gewijzigde huurovereenkomst met Lindenboom 
Bierbrouwerij bv voor de verhuur en exploitatie van het zalencentrum 
Poort van Limburg;  

2. Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding met 
betrekking tot de bij het raadsvoorstel bijgevoegde side letter op grond 
van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet Openbaarheid van Bestuur. 

 
 
Raadsinformatie (brieven) 
Bespreekstukken 
 
16. 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 Brussel namens de fractie D66 d.d. 4 januari 2013 

inzake vragen aan het college over het grondbedrijf, met het verzoek om 
schriftelijke beantwoording. 

b. Brief van de heer Van Brussel namens de fractie D66 d.d. 14 januari 2013 
inzake vragen aan het college over Weert 600 jaar stad, met het verzoek 
om schriftelijke beantwoording. 

c. Brief van de heer P. Lempens namens de fractie SP d.d. 4 februari 2013 
inzake vragen aan het college over blowverbod, met het verzoek om 
schriftelijke beantwoording. 

d. Brief van de heer H. van de Loo namens de fractie Weert Lokaal d.d. 4 
februari 2013 inzake vragen aan het college over tarieven OZB, met het 
verzoek om mondelinge beantwoording. 

e. Brief van de heer P. Lempens namens de fractie SP d.d. 6 februari 2013 
inzake vragen aan het college over zorgbezuinigingen, met het verzoek om 
schriftelijke beantwoording. 

f. Brief van mevrouw F. Kadra namens de fractie PvdA d.d. 8 februari 2013 
inzake vragen aan het college over financiële beleggingen van Limburgse 
basisscholen, met het verzoek om schriftelijke beantwoording. 

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

1 januari tot en met 29 januari 2013. Kennisnemen van de ingekomen 
brieven. 

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

moet doen. Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst. 
 



19. 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. 

 
20. Sluiting. 
 


