
 

 

 

 

 

 

Overzicht van vragen / inlichtingen artikel 40 ex RvO geregistreerd in 2023 
 

Hieronder zijn de ingediende vragen of verzoeken om inlichtingen, inzake artikel 40 van het Regelement 
van Orde van de raad, op datum van ontvangst weergegeven. Door op de brief, de antwoordbrief of het 

besluit van het college in de rechterkolom te klikken kunt u deze bekijken.  
Na beantwoording vanuit het college (of de burgemeester) wordt deze geagendeerd voor de eerstvolgende 
raadsvergadering. Het raadslid en de overige raadsleden kunnen dan nadere inlichtingen vragen over het 
gegeven antwoord of de verstrekte inlichtingen en/of hierover het woord voeren.  

Brief  
nummer 
 

Datum 
brief 

Onderwerp Antwoord  
behandeld  
in college 

 

01 25-01-2023 Brief van mevrouw C. Beenders en de heer P. Scholten 
namens de fractie DUS Weert inzake vragen aan het 
college over schuldenconvenant. 

Antwoordbrief college 
Brief DUS Weert 
 

02 03-02-2023 Brief van de heer P. Spruijt namens de fractie Weert 

Lokaal inzake vragen aan het college over 
woningbouwversnelling. 

Antwoordbrief college 

Brief Weert Lokaal 

03 07-02-2023 Brief van de heer L. Heuvelmans namens de fractie PvdA 
inzake vragen aan het college over Noodfonds Energie 

Antwoordbrief college 
Brief PvdA 

04 09-03-2023 Brief van mevrouw C. Beenders namens de fractie DUS 
Weert inzake vragen aan het college over de 
voorjaarsmarkt/braderie. 

Antwoordbrief college 
Brief DUS Weert 

05 15-03-2023 Brief van mevrouw J. Kleinmoedig namens de fractie 
Weert Lokaal inzake vragen aan het college over 
Citymarketing 

Antwoordbrief college 
Brief uitstel college 
Brief Weert Lokaal 

06 27-03-2023 Brief van de heer L. Heuvelmans namens de fractie PvdA 
inzake vragen aan het college over Provinciale 

verkiezingen 

Antwoordbrief college  
Brief PvdA 

07 11-04-2023 Brief van mevrouw C. Beenders namens de fractie DUS 

Weert inzake vragen aan het college over City Marketing 

Antwoordbrief college 

Brief DUS Weert 

08 20-04-2023 Brief van mevrouw M. Waegemans namens de fractie 
Weert Lokaal inzake vragen aan het college over sluiting 
drugspanden 

Antwoordbrief college 
volgt 
Brief uitstel college 
Brief Weert Lokaal 

09  22-04-2023 Brief van de heer M. Smolenaers namens de fractie Weert 
Lokaal inzake vragen aan het college over Europese 
aanbesteding elektriciteit en aardgas (Inkoopcentrum 
Zuid) 

Antwoordbrief college 
volgt 
Brief Weert Lokaal 

10 28-04-2023 Brief van L. Heuvelmans en M. Zaäboul namens de fractie 

PvdA inzake vragen aan het college over verkeerssituatie 
bij IKC Leuken 

Antwoordbrief college 

volgt 
Brief PvdA  

11 10-05-2023 Brief van Lilian van Grimbergen namens de fractie VVD 
inzake vragen aan het college over groenonderhoud 

Antwoordbrief college 
volgt 
Brief VVD 

12 10-05-2023 Brief van de heer L. Heuvelmans namens de fractie PvdA 
inzake vragen aan het college over Communicatie over de 
riolerings- en herinrichtingswerkzaamheden Moesel -
Graswinkel 

Antwoordbrief college 
volgt 
Brief PvdA 

 
 
 

https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/Brief-01-2023-02-14-Antwoord-aan-DUS-Weert-vragen-artikel-40-RvO-inzake-schuldenconvenant.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/Brief-01-2023-01-25-DUS-Weert-vragen-artikel-40-RVO-inzake-schuldenconvenant.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/Brief-02-2023-03-01-Antwoord-aan-Weert-Lokaal-vragen-artikel-40-RVO-inzake-woningbouwversnelling.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/Brief-02-2023-02-03-Weert-Lokaal-vragen-artikel-40-RVO-inzake-woningbouwversnelling.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/Brief-03-2022-02-28-Antwoord-aan-PvdA-vragen-artikel-40-RvO-inzake-Noodfonds-Energie.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/Brief-03-PvdA-vragen-artikel-40-RvO-inzake-Noodfonds-Energie.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/antwoord-college-op-artikel-40-RvO-vragen-fractie-DUS-Weert-inzake-voorjaarsmarkt.pdf?confirm=confirm
https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/Brief-04-DUS-Weert-vragen-artikel-40-RvO-inzake-voorjaarsbraderie.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/Brief-05-15-03-2023-Antwoord-aan-Weert-Lokaal-vragen-artikel-40-RvO-inzake-Citymarketing.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/Brief-05-tussenbericht-vragen-art-40-RvO-Weert-Lokaal-over-Citymarketing.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/Brief-05-Weert-Lokaal-vragen-artikel-40-RvO-inzake-Citymarketing.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/Brief-06-26-04-2023-Antwoord-aan-PvdA-vragen-artikel-40-RvO-inzake-Provinciale-verkiezingen.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/Brief-06-PvdA-vragen-artikel-40-RvO-inzake-Provinciale-verkiezingen.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/Brief-07-11-04-2023-Antwoord-aan-DUS-Weert-vragen-artikel-40-brief-inzake-city-marketing.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/Brief-07-DUS-Weert-vragen-artikel-40-brief-inzake-city-marketing.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/Brief-08-voortgangsbericht-vragen-art-40-RvO-Weert-Lokaal-over-sluiting-drugspanden.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/Brief-08-Weert-Lokaal-vragen-artikel-40-inzake-sluiting-drugspanden.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/Brief-09-Weert-Lokaal-vragen-artikel-40-inzake-Europese-aanbesteding-elektriciteit-en-aardgas-Inkoopcentrum-Zuid.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/Brief-10-PvdA-vragen-artikel-40-inzake-verkeerssituatie-bij-IKC-Leuken.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/Brief-11-VVD-vragen-artikel-40-inzake-groenonderhoud.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/Brief-12-PvdA-vragen-artikel-40-inzake-werkzaamheden-Moesel-Graswinkel-Weert.pdf

