Weert, 30-10-2020
Aan de Raad

Onderwerp: vergadering
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergaderingen
op woensdag 4 november a.s. om 19.30 uur en donderdag 5 november a.s. om
19.30 uur.
De raadsvergadering van 4 november a.s. is een opiniërende raadsvergadering.
Hierin vinden alleen de inhoudelijke debatten over de bespreekstukken plaats.
Enkel de woordvoerders van de gemeenteraadsfracties, collegeleden en de griffie
zijn hierbij fysiek aanwezig in de raadzaal van het stadhuis.
Ook maken enkele inwoners gebruik van het spreekrecht.
De raadsvergadering van 5 november a.s. is een besluitvormende raadsvergadering.
Hierin vindt de besluitvorming over alle geagendeerde onderwerpen plaats.
Deze vergadering wordt digitaal gehouden.
Publiek, pers en overige personen kunnen deze openbare raadsvergadering in
beeld en geluid LIVE volgen via https://gemeenteraad.weert.nl .
De stukken, die tijdens deze vergadering aan de orde zullen worden gesteld,
zijn digitaal via het Bestuurlijk Informatie Systeem in te zien
(https://gemeenteraad.weert.nl/vergaderingen).
De raadsvoorzitter,

C.C. Leppink-Schuitema
De raadsvergadering is LIVE te volgen via het bestuurlijk informatie systeem van de
gemeente Weert https://gemeenteraad.weert.nl, via het televisiekanaal van WeertFM en op
http://www.weertfm.nl. De beelden kunt u terug zien via het “archief” op
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad.

De behandeltijden zijn richtinggevend, deze kunnen in de praktijk afwijken!
AGENDA
1.

Opening.

2.

Vaststellen van de agenda.

3.

Spreekrecht.

4.

Mededelingen.

5.

Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 23 september 2020
(voortgezet op 24 september 2020).

Raadsvoorstellen

Hamerstukken
6.

Bestemmingsplan "Geuzendijk 17".

7.

Bestemmingsplan "De Horst 2A".

8.

Parkeerverordening 2021.

Bespreekstukken
9.

Locatieonderzoek tijdelijke woningen.

(Verwachte behandeltijd: 20:05 – 20:50 uur.)

10. Controleprotocol ten behoeve van de jaarrekening 2020.

(Verwachte behandeltijd: 20:50 – 21:05 uur.)

11. Sportaccommodatiebeleid 2021-2030.

(Verwachte behandeltijd: 21:05 – 21:20 uur.)

12. Versterken Lokale Media.

(Verwachte behandeltijd: 21:20 – 21:50 uur.)

13. Concept-profielschets burgemeester Weert.

(Verwachte behandeltijd: 21:50 – 22:20 uur.)

14. Bekrachtiging geheimhouding, opgelegd in de afgelopen raadscyclus op
stukken die aan de raad zijn overgelegd.

(Verwachte behandeltijd: 22:20 – 22:25 uur.)

Raadsconsultaties

Hamerstukken

Liggen niet voor.

Bespreekstukken
15. Prestatieafspraken 2021-2022 tussen woningcorporaties,
huurdersbelangenorganisaties en gemeente.

(Verwachte behandeltijd: 22:25 – 22:40 uur.)
Raadsinformatie

Bespreekstukken
16. 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 namens de fractie DUS Weert d.d. 21 mei
2020 inzake vragen aan het college over huisvesting arbeidsmigranten ten
tijde van de Coronacrisis.
b. Brief van de heer T. van Gemert namens de fractie VVD d.d. 1 september
2020 inzake vragen aan het college over Weerter Sport Akkoord.
c. Brief van de heer J. Goubet namens de fractie Weert Lokaal d.d. 3 oktober
2020 inzake vragen aan het college over eerstelijns zorg in onze regio.
d. Brief van de heer P. Sijben namens de fractie CDA d.d. 25 augustus 2020
inzake vragen aan het college over verkoop Boostenzalen.
17. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 16 augustus
2020 tot en met 30 september 2020. Kennisnemen van de ingekomen brieven.
18. Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel
moet doen. Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.
19. Kennisnemen van de financiële overzichten:
a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2020;
b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2020;
c. Overzicht reserves en voorzieningen 2020.
20. Sluiting.

