Weert, 6 december 2013

Aan de Raad

Onderwerp: vergadering
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering
op woensdag 11 december 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 oktober 2013;
b. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 30 oktober 2013.
(geen spreekrecht)

Raadsvoorstellen

Hamerstukken
6.

Kennisnemen van het fusieonderzoek De Risse-Westrom, instemmen met de
aandachtpunten voor het vervolgonderzoek en het vervolgonderzoek onder
regie van de stuurgroep regionaal arbeidsmarktbeleid laten uitvoeren.

7.

Vaststellen van de begroting 2014 Stichting Zwembad de IJzeren Man en
instemmen met de uitvoeringsovereenkomst 2014 Stichting Zwembad de
IJzeren Man.

8.

Vaststellen van de 'Verordening Verzamelwet SZW 2013' en deze met
terugwerkende kracht in werking te laten treden met ingang van 1 juli 2013.

9.

Vaststellen van het beleidsplan jeugdhulp 2014-2016.

10.

Vaststellen van de Kadernota en actieprogramma 2014 Wmo Begeleiding en
Persoonlijke Verzorging.

11.

Instemmen met de samenwerking binnen het sociale domein in MiddenLimburg West (Nederweert, Leudal en Weert).

12.

Vaststellen van de leidraad Agenda 22 voor inclusief beleid in Weert en
instemmen met het opstellen van een eerste voortgangsrapportage in de
tweede helft van 2015.

13.

Instemmen met de aanleg van een voorrangskruising ter plaatse van de
aansluiting Rietstraat, Hushoverweg en Floralaan ter verbetering van de
ontsluiting van Laarveld op de Eindhovenseweg.

14.

Vaststellen bestemmingsplan “Biest 112” te Weert en afzien van vaststelling
exploitatieplan.

15.

Vaststellen van de Structuurvisie Weert 2025, deel 2 Visie en deel 3
Uitvoering alsmede de Visie op het Stadshart en intrekken van de
Structuurvisie fase 1 uit 2009, inclusief de bijlage 'Bouwen van woningen op
open plekken in bestaand stedelijk gebied'.

16.

Gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan ‘Dijkerpeelweg 14’.

Bespreekstukken
17.

A. Instemmen met de Bestuursopdracht Samenwerken en uitbesteden,
deelopdracht: “Uitvoerende taken in het openbaar gebied”.
B. De door het college van B&W opgelegde geheimhouding met betrekking
tot de rapportage deelopdracht: “Uitvoerende taken in het openbaar
gebied” op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g bekrachtigen tot na de
definitieve besluitvorming door de gemeenteraad.

18.

Instemmen met de opkomstbevorderende activiteiten voor de
gemeenteraadsverkiezingen 2014 (initiatiefvoorstel
Fractievoorzittersoverleg).

19.

Instemmen met de najaarsnota 2013 van de gemeente Weert.

20.

Instemmen met de 3e rapportage (financiële bijstellingen).

21.

Vaststellen van de verordeningen 2014 met bijbehorende tarieventabellen.

22.

Instemmen met de uitwerking van de aanbevelingen uit het eindrapport van
de Rekenkamer Weert in het onderzoek naar de Poort van Limburg.
De commissie AZ acht het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad.

23.

Kennisnemen van en overnemen van conclusies en aanbevelingen van de
Rekenkamer Weert naar aanleiding van het onderzoek “De aansturing van
Punt Welzijn door de gemeente Weert”
(initiatiefvoorstel raadscommissie Welzijn).

24.

Instemmen met het Meerjareninvesteringsprogramma 6 Gebiedsontwikkeling
Midden-Limburg.

25.

Vaststellen bestemmingsplan ‘Waterskibaan De IJzeren Man te Weert’.

Raadsconsultaties

Hamerstukken
26.

Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen betreffende de
verkoop van de onroerende zaak aan de Kaaskampweg 3 te Weert.

Bespreekstukken
27.

Kenbaar maken van wensen en/of bedenkingen over deelneming van
collegeleden van gemeente Weert in het Algemeen Bestuur van de op te
richten Stichting Keyport 2020.

28.

Kenbaar maken van wensen en/of bedenkingen ten aanzien van de
uitgangspunten voor de Samenwerking Midden-Limburg als vervolg op de
Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg, de proceskosten beschikbaar stellen
en de structurele middelen voor toekomstige samenwerking Midden-Limburg
bij de afweging van de prioriteiten 2015-2018 te betrekken.

29.

Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen betreffende de
verkoop van de onroerende zaak aan de Molenweg 14 te Stramproy, beter
bekend als voormalige basisschool "De Duizendpoot".

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken
30.

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 A. Geurts en de heer J. Goubet namens de fractie SP
d.d. 18 november 2013 inzake vragen aan het college over het niet
verlengen of omzetten contracten medewerkers De Risse, met het verzoek
om mondelinge beantwoording.

31.

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode
18 september tot en met 5 november 2013.
Kennisnemen van de ingekomen brieven.

32.

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

33.

Kennisnemen van de onderstaande overzichten:
a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2013;
b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2013;
c. Overzicht nieuw beleid als gevolg van verlenging afschrijvingstermijnen 2013;
d. Overzicht reserves en voorzieningen 2013;
e. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2014;
f. Overzicht begrotingsuitkomsten 2014;
g. Overzicht nieuw beleid als gevolg van verlenging afschrijvingstermijnen 2014;
h. Overzicht reserves en voorzieningen 2014.

34.

Sluiting.

