
 

  

 

 
 

 

Weert,  17 mei 2013 
 
 
Aan de Raad 
 
 
Onderwerp: vergadering 
 
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering  
op woensdag 22 mei 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 waarnemend raadsvoorzitter, 
 
 
 
 

F.L.J.A. Adriaens 
 
 
 

AGENDA 
 
1. Opening. 
 
2. Vaststellen van de agenda. 
 
3. Spreekrecht. 
 
4. Mededelingen. 
 
5. a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 4 april 2013; 

b. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 4 april 2013; 
c. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 10 april 2013; 
d. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 10 april 2013. 
 (geen spreekrecht) 
 
 



 

 

Benoemingen 
 
6. A.   Afscheid raadslid P.P.E. Lempens.  

B.   Onderzoek geloofsbrieven.  
Ingekomen zijn de geloofsbrieven van de tot lid van de raad benoemd 
verklaarde: mevrouw A. Geurts, Mauritsstraat 35, 6006 EJ te Weert.  
Het onderzoek van de geloofsbrieven dient te geschieden op grond van  
de artikelen V 4 en V 12 van de Kieswet.  
Door de benoemde zijn overlegd: 

a. geloofsbrief (kennisgeving en benoeming); 
b. verklaring aanneming benoeming; 
c. verklaring openbare betrekkingen; 
d. uittreksel uit het bevolkingsregister. 

C.   Beslissen tot toelating als lid van de raad van de gemeente Weert van 
mevrouw A. Geurts. 

D.   Beëdigen van het toegelaten raadslid mevrouw A. Geurts. 
 
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. 
 
 

7. Benoemen van mevrouw A. Geurts tot lid van de raadscommissielid Welzijn, 
onderwijs, sociale zaken en arbeidsmarktbeleid, integratie, volksgezondheid, 
cultuur en sport, namens de fractie SP (initiatiefvoorstel fractie SP). 

 
 
Raadsvoorstellen 
Hamerstukken 
 
8. Vaststellen van de bestuursopdracht Sport- en beweegbeleid 2.0. 
 
9. Vaststellen van de Analyse en opgaven als zijnde deel 1 van de 

Structuurvisie Weert 2025. 
 
10. Vaststellen bestemmingsplan ‘Woning Ittervoorterweg 104, Swartbroek’ en 

afzien van vaststelling exploitatieplan. 
 
11. Wijzigen van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 

‘Industrieterrein Leuken-Noord’. 
 
12. Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Beekstraatkwartier’. 
 
13. Beschikbaar stellen van aanvullend krediet in verband met de uitbreiding van 

de gemeentelijke begraafplaats. 
 
 
 



 

 

Bespreekstukken 
 
14. Instemmen met de 1e rapportage 2013 van de bijstelling van de exploitatie en 

de kredieten. 
 
15. a) Beschikbaar stellen van een bedrag ter hoogte van € 575.000,00 voor de 

bouwvoorbereiding ten behoeve een gezamenlijke onderwijsvoorziening 
voor SBO Het Palet, De Widdonck, De Wijnberg en De Maaskei en een 
tweetal gymzalen op de locatie Beatrixlaan conform het benoemde 
normatieve programma van eisen en 

b) het verstrekken van de bevoegdheid aan het college om via het verkrijgen 
van subsidie externe dekkingsmiddelen in te zetten ten behoeve van deze 
huisvesting. 

 
 
Raadsconsultaties 
Liggen niet voor. 
 
 
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 mevrouw L. Struving namens de fractie VVD d.d. 21 maart 2013 

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

b. Brief van de heer P. Sijben namens de fractie CDA d.d. 7 mei 2013 inzake 
vragen aan het college over gebruik pand Roermondseweg 109, met het 
verzoek om mondelinge beantwoording. 

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

6 maart tot en met 2 april 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. 
 


