Weert, 2 mei 2014
Aan de Raad

Onderwerp: vergadering

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een extra raadsvergadering op
donderdag 8 mei a.s. om 19.30 uur in de raadzaal 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.

Onthulling portret Koningspaar.

6.

Afscheid van de niet terugkerende wethouders.

Raadsvoorstellen
7.

Bepalen omvang college (initiatiefvoorstel coalitie).

8.

A. Uitbrengen rapport Commissie Onderzoek Geloofsbrieven inzake
de wettelijke vereisten met betrekking tot de als wethouder
kandidaat gestelden:

- de heer G.J.W. Gabriëls;
- de heer H.A. Litjens;
- de heer A.F. van Eersel;
- de heer P.P.H. Sterk.
B. Benoeming van de wethouders die door de coalitie kandidaat zijn
gesteld:
- de heer G.J.W. Gabriëls;
- de heer H.A. Litjens;
- de heer A.F. van Eersel;
- de heer P.P.H. Sterk.
C. Beëdiging van de wethouders:
- de heer G.J.W. Gabriëls;
- de heer H.A. Litjens;
- de heer A.F. van Eersel;
- de heer P.P.H. Sterk.
9.

A. Uitbrengen rapport Commissie Onderzoek Geloofsbrieven inzake
de geloofsbrieven van de toe te laten raadsleden.
Ingekomen zijn de geloofsbrieven van de tot lid van de raad
benoemd verklaarden:
- mevrouw T.E.C. Geelen;
- mevrouw C.J.C. Jacobs-Verstappen;
- de heer P.J.R.L. Verheggen.
Het onderzoek van de geloofsbrieven dient te geschieden op grond
van de artikelen V4 en V12 van de Kieswet.
Door de benoemden zijn overgelegd:
a.
geloofsbrief (kennisgeving en benoeming);
b.
verklaring aanneming benoeming;
c.
verklaring openbare betrekkingen;
d.
uittreksel uit het bevolkingsregister.
B. Beslissing omtrent toelating als lid van de raad van de gemeente
Weert van:
- mevrouw T.E.C. Geelen;
- mevrouw C.J.C. Jacobs-Verstappen;
- de heer P.J.R.L. Verheggen.
C. Beëdiging van de toegelaten raadsleden:
- mevrouw T.E.C. Geelen;
- mevrouw C.J.C. Jacobs-Verstappen;
- de heer P.J.R.L. Verheggen.

10.

Kennisnemen van het coalitie-akkoord 2014-2018 (initiatiefvoorstel

coalitie; coalitie-akkoord wordt nagezonden).
11.

Benoemen eerste en tweede waarnemend raadsvoorzitter

(initiatiefvoorstel coalitie, wordt nagezonden).
Deze benoemingen geschieden in principe bij hamerslag. Indien u
schriftelijke stemming wenst, kunt u dat tot 1 werkdag voor de
raadsvergadering aan de raadsvoorzitter laten weten.
12.

Benoeming leden en plaatsvervangende leden van de commissie
onderzoek jaarrekening (initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg).

Deze benoemingen geschieden in principe bij hamerslag. Indien u
schriftelijke stemming wenst, kunt u dat tot 1 werkdag voor de
raadsvergadering aan de raadsvoorzitter laten weten.
13.

Sluiting.

