Weert, 4 juli 2014

Aan de Raad

Onderwerp: vergadering
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering
op woensdag 9 juli 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 28 mei 2014;
b. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 28 mei 2014.
(geen spreekrecht)

Benoemingen
6.

A. Afscheid raadslid de heer A.W.P. Kirkels.
B. Onderzoek geloofsbrieven.
Ingekomen zijn de geloofsbrieven van de tot lid van de raad benoemd
verklaarde: de heer J.J.F. Engelen, Kloosterstraat 37, 6004 KM te Weert.
Het onderzoek van de geloofsbrieven dient te geschieden op grond van de
artikelen V 4 en V 12 van de Kieswet.
Door de benoemde zijn overlegd:
a.
geloofsbrief (kennisgeving en benoeming);
b.
verklaring aanneming benoeming;
c.
verklaring openbare betrekkingen;
d.
uittreksel uit het bevolkingsregister.
C. Beslissen tot toelating als lid van de raad van de gemeente Weert van de
heer J.J.F. Engelen.
D. Beëdigen van het toegelaten raadslid de heer J.J.F. Engelen.

7.

A. Afscheid raadslid mevrouw A. Geurts.
B. Onderzoek geloofsbrieven.
Ingekomen zijn de geloofsbrieven van de tot lid van de raad benoemd
verklaarde: de heer A.J. Lobregt, Twijnderstraat 24 C, 6006 NW te Weert.
Het onderzoek van de geloofsbrieven dient te geschieden op grond van de
artikelen V 4 en V 12 van de Kieswet.
Door de benoemde zijn overlegd:
a.
geloofsbrief (kennisgeving en benoeming);
b.
verklaring aanneming benoeming;
c.
verklaring openbare betrekkingen;
d.
uittreksel uit het bevolkingsregister.
C. Beslissen tot toelating als lid van de raad van de gemeente Weert van de
heer A.J. Lobregt.
D. Beëdigen van het toegelaten raadslid de heer A.J. Lobregt.

Raadsvoorstellen

Hamerstukken

8. Vaststellen bestemmingsplan 'Rietstraat 28' en afzien van vaststelling
exploitatieplan.
9. Vaststellen aanwijzingsbesluit in het kader van de Mededingingswet.
10. Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Vrakkerstraat ong. te Weert’.
11. Onttrekken aan het openbaar verkeer van de Krommeveldweg.
12. In gebruik geven van grond tegen symbolisch bedrag.

Bespreekstukken
13. Vaststellen van de jaarstukken 2013.
14. Vaststellen nieuwe verklaring van geen bedenkingen om af te wijken van het
bestemmingsplan.
15. Vaststellen Meerjarenperspectief Grondexploitaties.
16. Gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Roermondseweg 130.
17. Beschikbaar stellen van de jaarschijf voor 2014 uit het gereserveerde budget
van €800.000.- voor economische structuurversterking en promotie 2011-2014.
18. Beschikbaar stellen van een krediet voor het verbeteren van
verkeersknelpunten 2014.
19. Vaststellen nota Sport- en beweegbeleid 2.0 en het bijbehorende
uitvoeringsprogramma.

De algemene commissie acht het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad.
20. Instemmen met de vergaderstructuur en het vergaderschema septemberdecember 2014 en benoemen van de commissieleden en voorzitters.

(initiatiefvoorstel fractievoorzittersoverleg; stukken worden nagezonden).

Raadsconsultaties
Liggen niet voor

Raadsinformatie (brieven)

Bespreekstukken
21. 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 A. Kirkels namens de fractie VVD d.d. 6 mei 2014
inzake vragen aan het college over de actuele situatie op terrein Biest
47-49-51 en de te nemen maatregelen, met het verzoek om schriftelijke
beantwoording.
b. Brief van de heer B. Peterse namens de fractie SP d.d. 19 mei 2014
inzake vragen aan het college over bereikbaarheid Weert, met het
verzoek om schriftelijke beantwoording.
c. Brief van de heer H. Stals namens de fractie CDA d.d. 26 mei 2014 inzake
vragen aan het college over ontwikkelingen KMS terrein, met het verzoek
om mondelinge beantwoording.

d.

Brief van de heer P. Sijben namens de fractie CDA d.d. 16 juni 2014
inzake aanvullende vragen aan het college over ontwikkelingen KMS
terrein, met het verzoek om mondelinge beantwoording.

22. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode
16 april tot en met 3 juni 2014. Kennisnemen van de ingekomen brieven.
23. Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel
moet doen. Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.
24. Kennisnemen van de onderstaande overzichten:
a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2014;
b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2014;
c. Overzicht reserves en voorzieningen 2014.
25. Sluiting.

