Weert, 20 maart 2014

Aan de Raad

Onderwerp: vergadering
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering
op dinsdag 25 maart a.s. om 17.00 uur in de raadzaal van het stadhuis.
LET OP: AFWIJKENDE VERGADERDAG EN TIJDSTIP.
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 12 februari 2014;
b. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 12 februari 2014.
(geen spreekrecht)

Raadsvoorstellen

Hamerstukken
6.

Beschikbaar stellen van een bijdrage van maximaal € 60.000,= voor
afronding van herstelwerkzaamheden aan de St. Martinuskerk.

7.

Ontwerpbegroting en jaarrekening inzet leerplicht Nederweert in het kader
van de gemeenschappelijke regeling 'regionale samenwerking Leerplicht
RMC Nederweert-Weert'.

8.

Gewijzigd vaststellen van de subsidieplafonds voor de subsidieregeling
investeringen uit de “Deelsubsidieverordening Investeringen 2013”.

9.

Wijzigen uiterste termijnen voor het aanvragen van subsidies door
vrijwilligersorganisaties.

10.

Geen nieuw Actieprogramma Integratie opstellen na 2014, beëindigen van de
aanspraak op subsidies voor integratie per 1 januari 2015 en de
subsidieverordening dienovereenkomstig aan te passen.

11.

Verlengen van de startersregeling.

12.

Beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet ad € 398.000,00 voor de
herinrichting van de Passantenhaven, de inrichting van een tijdelijk park en
de reconstructie van de Kollergang.

Bespreekstukken
13.

Vaststellen controleprotocol 2013.

14.

Aanpassen Reglement van Orde raad ten behoeve van het invoeren van een
integriteitstoets voor kandidaat-wethouders.

15.

Gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Kerkstraat 99 t/m 101.

Raadsconsultaties

Hamerstukken

Liggen niet voor

Bespreekstukken
16.

Kenbaar maken van wensen en/of bedenkingen over de overeenkomst met
Stichting ENTC en Stichting Zwembad De IJzeren Man over de overdracht
van de waterskibaan.

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken
17.

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 M. Stokbroeks namens de fractie D66 en de heer G. van
Buuren namens de fractie VVD d.d. 20 december 2013 inzake vragen aan
het college over het Regionaal kennis- en expertisecentrum te Weert, met
het verzoek om schriftelijke beantwoording.
b. Brief van de heren J. Goubet en B. Peterse namens de fractie SP d.d. 10
januari 2014 inzake vragen aan het college over versobering openbaar
vervoer in Weert, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.
c. Brief van mevrouw C. Beenders-van Dooren namens de fractie PvdA d.d. 22
januari 2014 inzake vragen aan het college over onleesbare
straatnaambordjes en voorstel gedenkteken Johnny Hoes in
Stationsstraatkwartier d.d. 18 augustus 2011, met het verzoek om
schriftelijke beantwoording.
d. Brief van mevrouw C. Beenders-van Dooren namens de fractie PvdA d.d. 4
februari 2014 inzake vragen aan het college over Gezondheidscentrum
Oudenakkerstraat Weert, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.
e. Brief van mevrouw C. Beenders-van Dooren namens de fractie PvdA d.d. 12
februari 2014 inzake vragen aan het college over verhullen grondverliezen
middels dubieuze boekhoudtrucs, met het verzoek om schriftelijke
beantwoording.
f. Brief van de heer V. van Brussel namens de fractie VVD d.d. 12 februari
2014 inzake vragen aan het college over fietsenstalling binnenstad, met
het verzoek om schriftelijke beantwoording.
g. Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 16 februari
2014 inzake vragen aan het college over repetitieruimte lokale bands in De
Bosuil, met het verzoek om schriftelijke beantwoording.
h. Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 22 februari
2014 inzake vragen aan het college over gevolgen faillissement
projectontwikkelaar Nieuwe Borg, met het verzoek om schriftelijke
beantwoording.

18.

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 1 januari tot
en met 11 februari 2014. Kennisnemen van de ingekomen brieven.

19.

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

20.

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.

21. a. Kennis nemen van het proces-verbaal inzake de uitslag van de
verkiezingen voor de gemeenteraad d.d. 19 maart 2014.
b. Verslag door de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven met betrekking
tot de tot lid van de raad benoemd verklaarden.
c. Beslissing omtrent toelating als lid van de raad van de gemeente Weert van
de tot lid van de raad benoemd verklaarden.

(stukken worden nagezonden)

Na dit agendapunt wordt de vergadering geschorst.
Om 20.00 uur wordt de vergadering hervat.
22.

Afscheid van de scheidende raadsleden.

23.

Sluiting.

