
 

  

 

 
 

Weert,  25 september 2015 
 
 
Aan de Raad 
 
 
Onderwerp: vergadering 
 
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering  
op donderdag 1 oktober 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 
 
 

De raadsvergadering is live te volgen op TV (via kanaal van MLATV / Weert FM) en 
via internet (http://www.mlatv.nl/). De beelden kunt u terug zien via de keuze 
“uitzending gemist” op http://www.mlatv.nl/. 
 
 

AGENDA 
 
1.   Opening. 
 
2.   Vaststellen van de agenda. 
 
3. Spreekrecht. 
 
4.   Mededelingen. 
 
5.   a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 1 juli 2015; 

b. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 1 juli 2015; 
c. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 8 juli 2015; 
d. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 8 juli 2015.      

(geen spreekrecht) 



Raadsvoorstellen 
Hamerstukken 

 
6. Instemmen met de structurele invulling van de bezuiniging op het raadsbudget 

(Initiatiefvoorstel FVO). 
 

7. Verbeteren verkeersveiligheid St. Jozeflaan in Weert. 
 

8. Gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan ‘Julianastraat 22’. 
 
Bespreekstukken 
 

9. Kennisnemen van en wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de 
realisatieovereenkomst fase 2 met Centrale Zandwinning Weert BV. 
 

10. Instemmen met het uitvoeren van het grootonderhoud ten behoeve van de 
brandveiligheid van het cultureel centrum de Munt. 

 
11. Kennisnemen van en overnemen van conclusies en aanbevelingen van de 

Rekenkamer Weert naar aanleiding van het onderzoek "ICT gemeente Weert" 
(Initiatiefvoorstel raadscommissie Bedrijfsvoering en Inwoners). 
 

12. Vaststellen van de gedereguleerde Algemene Plaatselijke Verordening 
gemeente Weert. 

 
13. Instemmen met de 2e rapportage 2015 (financiële bijstelling). 
 
14. Instemmen met de realisatie van een nieuwe archiefbewaarplaats in het 

nieuwe gemeentehuis en een krediet van € 1.015.000,= beschikbaar te stellen 
voor de realisatie van een archiefbewaarplaats en een studiezaal. 

 
 

Raadsconsultaties 
Liggen niet voor 
 
 
Raadsinformatie 
Bespreekstukken 
 
15. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 10 juni tot en 

met 8 september 2015. Kennisnemen van de ingekomen brieven. 
 
16. Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel 

moet doen. Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst. 
 
 



17. Kennisnemen van de onderstaande overzichten: 
a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2015; 
b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2015; 
c. Overzicht reserves en voorzieningen 2015. 

 
18. Sluiting. 
 
 


