
 

  

 

 
 

Weert,  20 november 2015 
 
 
Aan de Raad 
 
 
Onderwerp: vergadering 
 
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering  
op woensdag 25 november 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/. 
 
De behandeltijden zijn richtinggevend, deze kunnen in de praktijk afwijken! 
 

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

b. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 1 oktober 2015; 
c. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 3 november 2015; 
d. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 3 november 2015.      

(geen spreekrecht) 



Raadsvoorstellen 
Hamerstukken 

 
 
6. Vaststellen van de verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke 

Verordening gemeente Weert. 
 

7. Vaststellen van subsidieplafonds voor het jaar 2016 voor subsidies uit de 
Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 en bijbehorende 
deelsubsidieverordeningen. 

 
Bespreekstukken 
 
8. Uitgangspuntennotitie herijking subsidiestelsel voor vrijwilligersorganisaties en 

tarieven sport. (behandeltijd 19:45 uur - 20:15 uur) 
 

9. Masterplan informatiearchitectuur als uitwerking van het rapport Telengy door 
bureau Disgover, teneinde de digitale dienstverlening te optimaliseren. 
(behandeltijd 20:15 uur - 21:15 uur) 

 
10. Instemmen met de 3e rapportage 2015 (financiële bijstelling).  

(behandeltijd 21:15 uur - 21:45 uur) 
 

11. Krediet beschikking stellen voor onderzoek privatisering IJzeren Man (stap 1) 
en Quickscan dagstrand. (behandeltijd 21:45 uur - 21:45 uur)  
(advies van de raadscommissie BV-IW: niet rijp voor behandeling in de raad) 

 
12. Bestuursopdracht ‘Samenwerken en Uitbesteden’, deelopdracht ‘Toezicht 

openbare ruimte’. (behandeltijd 21:45 uur - 22:00 uur) 
 

13. Terugdraaien van de storting in de algemene reserve van de uitkomsten van de 
algemene uitkering van de september circulaire (C-stuk).  
(behandeltijd 22:00 uur - 22:30 uur) 

 
14. Verordening bekendmaking gemeente Weert 2015 (C-stuk).  

(behandeltijd 22:30 uur - 22:35 uur) 
 

 
Raadsconsultaties 
Liggen niet voor 
 
 
Raadsinformatie 
Bespreekstukken 
 
15. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 7 oktober tot 

en met 3 november 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 financiële overzichten: 

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2015; 
b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2015; 
c. Overzicht reserves en voorzieningen 2015. 
 

18. Rondvraag. 
 

19. Sluiting. 
 
 


