
 

  

 

 
 

Weert,  5 april 2013 
 
 
Aan de Raad 
 
 
Onderwerp: vergadering 
 
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering  
op woensdag 10 april 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 13 maart 2013; 

b. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 13 maart 2013; 
 (geen spreekrecht) 
 
 
 
 



Raadsvoorstellen 
Hamerstukken 
 
6. Vaststellen van de verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke 

verordening. 
 
7. Verlenen maatwerksubsidie aan Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy. 
 
8. Beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet ad € 776.000,00 voor de 

herinrichting van een gedeelte van de Werthaboulevard en een gedeelte van 
het Bassin. 

 
Bespreekstukken 
 
9. Vaststellen controleprotocol 2012. 
 
10. Instemmen met het vijfde Meerjareninvesteringsprogramma GOML (MIP5) en 

het Meerjarenprogramma (MP) van de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg 
en de hiervoor benodigde middelen beschikbaar stellen respectievelijk 
reserveren vanuit het Regiofonds GOML. 

 
11. Beschikbaar stellen van € 200.000,- voor 2013 uit het gereserveerde budget 

van € 800.000,- voor economische structuurversterking en promotie 2011-
2014. 

 
12. Kennisnemen van en overnemen van conclusies en aanbevelingen van de 

Rekenkamer Weert naar aanleiding van het onderzoek naar de Poort van 
Limburg "Vertrouwen is goed, risicobeheersing is beter!"  
(initiatiefvoorstel raadscommissie Ruimtelijke Ordening). 

 
Hamerstukken 
 
13. 1. Vaststellen van de herziene bestuursopdracht voor het Beekstraatkwartier. 

2. Beschikbaar stellen van een krediet van € 847.000,- voor de al gemaakte 
kosten en te maken kosten tot 1 juli 2014. 

 
14. Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Princenweg ongenummerd’. 
 
Bespreekstukken 
 
15. Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Kloosterstraat’ en afzien van de 

vaststelling van een exploitatieplan. 
 
16. Instemmen met de waardering van de grondexploitaties. 
 
17. Vaststellen van de Welstandsnota 2013. 
 
 



Raadsconsultaties 
Hamerstukken 
 
18. Kenbaar maken van eventuele wensen en bedenkingen betreffende de 

verkoop van de onroerende zaak aan de Roermondseweg 109 te Weert. 
 
 
Raadsinformatie (brieven) 
Bespreekstukken 
 
19. 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. 6 maart 2013 

inzake vragen aan het college over kabelskibaan IJzeren Man en 
Maasplassen, met het verzoek om schriftelijke beantwoording. 

b. Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 7 maart 2013 
inzake vragen aan het college over onderwijs, met het verzoek om 
schriftelijke beantwoording. 

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

30 januari tot en met 5 maart 2013. Kennisnemen van de ingekomen brieven. 
 
21. Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel 

moet doen. Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst. 
 
22. 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. 
 

23. Sluiting. 
 


