Weert, 7 februari 2014

Aan de Raad

Onderwerp: vergadering
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering
op woensdag 12 februari 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 6 november 2013;
b. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 6 november 2013;
c. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 11 december 2013;
d. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 11 december 2013.
(geen spreekrecht)

Raadsvoorstellen

Hamerstukken
6.

Kennisnemen van de decembercirculaire 2013 over de algemene uitkering uit
het gemeentefonds en de daaruit voortvloeiende financiële gevolgen voor de
jaren 2011, 2013 en 2014.

7.

Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven nieuwe raad.

8.

Instemmen met de locatiekeuze voor de (ver)nieuwbouw van de St.
Franciscusschool voor Laar / Laarveld.

9.

Vaststellen van de Erfgoedverordening Weert 2014 onder intrekking van de
Erfgoedverordening 2012.

10.

Vaststellen Monumentenbeleidsplan 2014.

11.

Beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet ad € 65.000,-- voor de
realisatie van een publiek WiFi-netwerk in de binnenstad.

12.

Gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan ‘Molenweg 23 Stramproy’.

Bespreekstukken
13.

Vaststellen van het bestemmingsplan Kloosterstraat, integrale herziening.

14.

Instemmen met het voorstel over de evaluatie combinatiefunctionarissen.

15.

Instemmen met het voorstel over de bestuursopdracht Samenwerken en
Uitbesteden, deelopdracht: Belastingen.

16.

A. Instemmen met het voorstel over te gaan tot een nadere uitwerking van de
bestuursopdracht 'samenwerken en uitbesteden' voor het onderdeel
'Stadstoezicht'.
B. Instemmen met de door het college van B&W opgelegde geheimhouding
met betrekking tot de bijlage (tabel 2.2.) uit de rapportage van BMC d.d.
september 2013 nr. 448082 op grond van artikel 10, lid 2, sub b en g WOB.

17.

Vaststellen van de verordening gegevensverstrekking basisregistratie
personen gemeente Weert 2014.

18.

Vaststellen van de Legesverordening 2014, versie 2, en de daarbijbehorende
tarieventabel.

19.

Aanpassen afschrijvingstermijnen vaste activa.

20.

Verruimen van criteria artikel 160 Gemeentewet ten aanzien van transacties
onroerend goed.
De commissie RO acht het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad.

Raadsconsultaties

Hamerstukken

Liggen niet voor

Bespreekstukken
21.

Kenbaar maken van onze zienswijze met betrekking tot ontwikkelingen
binnen de brandweerzorg Limburg-Noord.

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 mevrouw C. Beenders - van Dooren namens de fractie PvdA
d.d. 16 december 2013 inzake vragen aan het college over het
Beekstraatkwartier, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.
b. Brief van de heer H. Marechal namens de fractie PvdA d.d. 25 december
2013 inzake vragen aan het college over de waterdruk, met het verzoek
om schriftelijke beantwoording.
c. Brief van de heer H. Marechal namens de fractie PvdA d.d. 25 december
2013 inzake vragen aan het college over de A2 fileleed, met het verzoek
om schriftelijke beantwoording.
d. Brief van de heer G. Gabriëls namens de fractie Weert Lokaal d.d. 3
januari 2014 inzake vragen aan het college over de internationale
verbinding openbaar vervoer Nederland-België, met het verzoek om
schriftelijke beantwoording.
e. Brief van mevrouw F. Kadra en de heer H. Marechal namens de fractie
PvdA d.d. 10 januari 2014 inzake vragen aan het college over Maatman
zorg, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.
f. Brief van mevrouw A. Geurts en de heren J. Goubet en B. Peterse
namens de fractie SP d.d. 19 januari 2014 inzake vragen aan het college
over werklozen aan de slag in de wijk, met het verzoek om schriftelijke
beantwoording.

23.

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode
6 november tot en met 31 december 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 2014;
b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2014;
c. Overzicht nieuw beleid als gevolg van verlenging afschrijvingstermijnen 2014;
d. Overzicht reserves en voorzieningen 2014.

25A.

Motie vreemd aan de orde van de dag van de fracties SP en D66 inzake
verkiezingsborden (wordt nog ter beschikking gesteld).

26.

Sluiting.

