Weert, 20 september 2013

Aan de Raad

Onderwerp: vergadering
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering
op woensdag 25 september 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 26 juni 2013;
b. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 26 juni 2013.
(geen spreekrecht)

Raadsvoorstellen

Hamerstukken
6.

Het college toestemming verlenen voor de oprichting van en deelname aan
de "Gemeenschappelijke Regeling ICT-Samenwerkingsverband Noord- en
Midden-Limburg".

7.

Besluiten om voor 2 jaar subsidie voor in totaal maximaal 33.600,- euro te
verlenen aan het pilot project Kamers met Uitzicht.

8.

Beschikbaar stellen van een krediet van € 31.000,- exclusief BTW voor het
realiseren van 9 vissteigers.

9.

Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 480.000,- exclusief
BTW, om de bedieningsoverdracht van de Stads- en Biesterbrug aan
Rijkswaterstaat te realiseren.

10.

Beschikbaar stellen van een budget van € 126.192,= ter terugbetaling van
een ontvangen voorschot in het kader van de tijdelijke stimuleringsregeling
SUWI-bedrijfsverzamelgebouw (BVG-regeling) door het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid.

11.

Vaststellen bestemmingsplan “Molenweg 17 Stramproy” en afzien van
vaststelling exploitatieplan.

12.

Beschikbaar stellen van een krediet van € 183.708,= aan Wonen Limburg als
bijdrage aan de onrendabele investering van het Woonzorgcomplex
Hushoven.

Bespreekstukken
13.
14.

Instemmen met de 2e rapportage 2013 (financiële bijstellingen).
Verlengen woonplaatsontheffing burgemeester Heijmans

(initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg).

15.

Instemmen met het verstrekken van een eenmalige subsidie van € 15.000,aan Stichting Volleybal Promotion Weert.

16.

Vervangen sfeerverlichting binnenstad.

17.

Kennisnemen van en instemmen met het evaluatierapport “Regionale
sloopregeling GOML”.

Raadsconsultaties

Hamerstukken
18.

Instemmen met begrotingswijziging 2013 nr. 2 van de Veiligheidsregio
Limburg-Noord.

19.

Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken
betreffende de samenwerkings- / anterieure overeenkomst met Jac Cox
Vastgoed B.V. inzake de herontwikkeling van het gebied rondom de Gamma
(Moesdijk).

Bespreekstukken
20.

Kenbaar maken van wensen en bedenkingen ten aanzien van de
Prestatieafspraken met Wonen Limburg.

21.

Kenbaar maken van wensen en bedenkingen aangaande de
koopoptieovereenkomst met Proptimize Nederland B.V.

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken
22.

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 V. van Brussel namens de fractie VVD d.d. 31 juli 2013
inzake vragen aan het college over leeftijdsdiscriminatie, met het verzoek
om schriftelijke beantwoording.
b. Brief van de heren J. Goubet en B. Peterse namens de fractie SP d.d. 31
juli 2013 inzake vragen aan het college over leeftijdsgrens vrijwilligers
stembureau, met het verzoek om mondelinge beantwoording.
c. Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 26 juli 2013
inzake vragen aan het college over waterschades, met het verzoek om
schriftelijke beantwoording.
d. Brief van de heer B. Peterse namens de fractie SP d.d. 7 augustus 2013
inzake vragen aan het college over indirecte gevolgen noodweer, met het
verzoek om schriftelijke beantwoording.
e. Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 19 augustus
2013 inzake vragen aan het college over wateroverlast en riool
Maaseikerweg, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.
f. Brief van mevrouw A. Geurts namens de fractie SP d.d. 1 september 2013
inzake vragen aan het college over vroeg- en voorschoolse educatie, met
het verzoek om schriftelijke beantwoording.

23.

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode
22 mei tot en met 20 augustus 2013. Kennisnemen van de ingekomen
brieven.

24.

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

25.

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:
a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2013;
b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2013;
c. Overzicht nieuw beleid a.g.v. verlenging afschrijvingstermijnen 2013;
d. Overzicht reserves en voorzieningen 2013.

26.

Sluiting.

