
 

 

 

 

 

 
 

 

Weert, 26 juni 2015 
 
 
Aan:   de Raad 
 
Onderwerp:  vergadering 
 
 
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering  
over de Keuzecatalogus “Kiezen met Visie” (Voorjaarsnota 2015) op  
woensdag 1 juli a.s. om 13.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. 
 
De stukken, die tijdens deze vergadering aan de orde zullen worden gesteld, zijn 
reeds in uw bezit en liggen ter inzage in de leeszaal van het stadhuis.  
 
De agenda luidt als volgt: 
 
1.  Opening. 
 
2.  Spreekrecht. 
 
3.  Mededelingen. 
 
4.  Vaststellen van de agenda. 
 
Raadsvoorstellen 
 
Bespreekstukken 
 
5.  Keuzecatalogus: “Kiezen met Visie” (Voorjaarsnota 2015): 

- Akkoord gaan met de voorgestelde keuzes voor de jaren 2016 - 2018; 
- Draagt het college op deze te concretiseren en te verwerken in de 
begroting 2016 - 2018. 

 
6. Besluiten om in te stemmen met de actualisatie reserves, voorzieningen 

en kredieten en de daarin opgenomen voorstellen van opheffen van 
specifieke reserves en het afsluiten c.q. bijstellen van de kredieten. 

 
7.  Sluiting. 



 

 

De voor dit jaar afgesproken werkwijze luidt als volgt: 
 
13.00 uur tot 14.45 uur Uitspreken politieke 

visie op 
keuzecatalogus door 
fracties 

- 15 minuten per fractie  
- fracties kondigen per 
onderdeel keuzecatalogus (*) 
moties en amendementen aan 
(geen vragen) 

14.45 uur tot 15.00 uur Schorsing beraad 
15.00 – 16.15 uur Reactie college - reactie op aangekondigde 

moties en amendementen 
- 15 minuten per 
portefeuillehouder 
- er worden geen vragen 
beantwoord (daarvoor zijn de 
bijeenkomsten van juni bedoeld) 

16.15 – 16.45 uur Schorsing beraad 
16.45 – 19.00 uur Raadsdebat indienen en behandelen moties 

en amendementen per onderdeel 
keuzecatalogus 

19.00 – 20.00 uur Dinerpauze - overleg fracties moties en 
amendementen 
- voorbereiden reactie college 

20.00 – 21.00 uur Besluitvorming  - besluitvorming moties, 
amendementen en 
keuzecatalogus 
- borrel 

 
(*) De onderdelen van de keuzecatalogus zijn:  
 

I.   Economie II.   Woonklimaat III.   Zorg 
IV.   Participatie V.   Samenwerking  VI.   Gemeentelijke 

organisatie  
VII. Financieel   

 
ATTENTIE: het diner is alleen bedoeld voor hen die daartoe genodigd zijn. 
 

De Burgemeester van Weert, 
               

 
 

A.A.M.M. Heijmans 


