Weert, 21 juni 2013

Aan de Raad

Onderwerp: vergadering
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering
op woensdag 26 juni 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 22 mei 2013;
b. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 22 mei 2013;
c. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 30 mei 2013;
d. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 30 mei 2013.
(geen spreekrecht)

Personele aangelegenheden
6.

Verlenen van ontslag aan de voorzitter van de rekenkamer Weert
(initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg).

7.

A. Onderzoek geloofsbrieven.
Ingekomen zijn de geloofsbrieven van de tot lid van de raad benoemd
verklaarde:
de heer L.M.J.C. Tullemans, Mellenakkerweg 10, 6005 NC te Weert.
Het onderzoek van de geloofsbrieven dient te geschieden op grond van
de artikelen V4 en V12 van de Kieswet.
Door de benoemde zijn overgelegd:
a. geloofsbrief (kennisgeving en benoeming);
b. verklaring aanneming benoeming;
c. verklaring openbare betrekkingen;
d. uittreksel uit het bevolkingsregister.
B. Beslissen tot toelating als lid van de raad van de gemeente Weert van de
heer L.M.J.C. Tullemans.
C. Beëdigen van het toegelaten raadslid de heer L.M.J.C. Tullemans.

De onderstaande benoemingen (in het raadsvoorstel sub 3, 4, 5) geschieden in
principe bij hamerslag. Indien u schriftelijke stemming wenst, kunt u dat tot 1
werkdag voor de raadsvergadering aan de raadsvoorzitter laten weten.
8.

Wijzigen aantal commissieleden fracties VVD en CDA en benoemen
commissieleden (initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg)
(wordt nagezonden).

Raadsvoorstellen

Hamerstukken
9.

Kennisnemen van het jaarverslag welstandscommissie 2012.

10.

Vaststellen Nota reserves en voorzieningen.

11.

Opdracht verstrekken aan Deloitte Accountants voor het verrichten van
accountantswerkzaamheden voor het jaar 2014.

12.

In principe vaststellen van de verordening gunning opdrachten door
toekenning van een uitsluitend recht 2013.

13.

Instemmen met de jaarrekening 2012 en de begroting 2014 van de
Veiligheidsregio Limburg-Noord.

14.

Aanpassen Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 en
bijbehorende Deelsubsidieverordeningen.

15.

1. Kennisnemen van de (concept)begrotingen 2014 van het
Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse en De Risse Holding BV.
2. Al dan niet zienswijzen uiten ten aanzien van de (concept)begrotingen
2014.
3. Het bedrag dat het rijk via het Participatiebudget beschikbaar stelt voor
de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening in 2014 ter beschikking
te stellen aan de Risse.

16.

Wijzigen en vaststellen verordeningen en beleidsregels in verband met Wet
aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving en verhoging van
de pensioengerechtigde leeftijd.

17.

Instemmen met regionale samenwerking Leerplicht RMC gemeenten
Nederweert en Weert.

18.

Positief adviseren inzake verlenging zendtijdtoewijzing Stichting
Streekomroep Weert.

19.

Beschikbaar stellen van een krediet van €170.000,- voor de realistatie van
een C Tech Lab in Weert.

20.

Vaststellen van het ontwerp voor de herinrichting van het openbaar gebied
van de stadhuis- en stationsomgeving.

21.

Beschikbaar stellen van een krediet van € 2.878.159,= excl. btw voor het
realiseren van de herinrichting van het openbaar gebied van de
stationsomgeving.

22.

Instemmen met kredietvoorstel reconstructie vier kruisingen en groene golf
Ringbaan Noord, ten bedrage van € 3.566.679,=.

23.

Beschikbaar stellen van een krediet van € 206.586,= voor het verbeteren van
acute verkeersknelpunten.

24.

Vaststellen bestemmingsplan ‘Binnenstad 2009, 1e partiële herziening’.

25.

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Sporthalgebied Leuken’.

26.

Vaststellen bestemmingsplan ‘Altweerterheide, Stramproy, Swartbroek en
Tungelroy’.

Bespreekstukken
27.

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2011’ en af te zien van
het vaststellen van een exploitatieplan.

28.

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen 2013’.

29.

Beschikbaar stellen van een aanvullend raadskrediet ad € 592.000,= ten
behoeve van de uitvoering van het jubileumprogramma Weert 600 jaar stad.

30.

Beschikbaar stellen van een bedrag van € 32.400,= uit het budget voor
economische structuurversterking en promotie voor de uitvoering van het
Projectplan Paardensport Gemeente Weert.

31.

Instemmen met aanpassing Winkeltijdenverordening Weert.

32.

Dynamiek betaald parkeren: beschikbaar stellen van een krediet van
€ 823.000,= voor de realisatie van het uitvoeringsprogramma "Basis gewenst".

33.

Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010, 1e partiële
herziening’.

34.

Vaststellen van de jaarstukken 2012.

35.

1. Kennisnemen van de kosten van exploitatie van het Complex Poort van
Limburg en de wijze van financiële dekking;
2. Instemmen met het voorstel om eenmalig de egalisatiereserve Complex
Poort van Limburg op te hogen tot € 4.000.000 als dekking voor de
exploitatie;
3. Instemmen met het voorstel om een reserve te treffen van € 6.400.000 ten
behoeve van het Complex Poort van Limburg voor mogelijke afwaardering;
4. Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding met
betrekking tot de bij het raadsvoorstel ter inzage gelegde bijlagen 1 en 2
op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet Openbaarheid van
Bestuur.

36.

1. Vaststellen van de “Verordening op de vertrouwenscommissie, die de
aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt, op de
raadscommissie, die functioneringsgesprekken met de burgemeester
houdt en op de raadscommissie, die de aanbeveling tot herbenoeming van
de burgemeester voorbereidt”.
2. Intrekken van het “Protocol voortgangsgesprekken Burgemeester
gemeente Weert”, vastgesteld door de raad van de gemeente Weert op 2
juli 2008. (initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg).

Raadsconsultaties
Liggen niet voor

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken
37.

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 heren J. Goubet en B. Peterse namens de fractie SP d.d. 9
april 2013 inzake vragen aan het college over cameratoezicht in de
openbare ruimte, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.
b. Brief van de heren J. Goubet en B. Peterse namens de fractie SP d.d. 29
april 2013 inzake vragen aan het college over evaluatie cameratoezicht
Boender, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.
c. Brief van mevrouw M. op den Kamp-Smans en de heer P. Sijben namens de
fractie CDA d.d. 21 juni 2013 inzake vragen aan het college over
voorbereiding scholen Laar-Laarveld en Leuken, met het verzoek om
mondelinge beantwoording.

38.

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode
3 april tot en met 21 mei 2013. Kennisnemen van de ingekomen brieven.

39.

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel
moet doen. Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

40.

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.

41.

Sluiting.

