
 

  

 

 
 

Weert,  7 juli 2017 
 
Aan de Raad 
 
 
Onderwerp: vergadering 
 
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering  
op woensdag 12 juli a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. 
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) en liggen ter inzage in de leeszaal 
van het stadhuis. 
 
            De Burgemeester van Weert, 
                   
 
 

A.A.M.M. Heijmans 
 
De raadsvergadering is LIVE te volgen via het bestuurlijk informatie systeem van de 
gemeente Weert https://gemeenteraad.weert.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 vergadering van 21 juni 2017. 
(geen spreekrecht) 
 
 
 



Raadsvoorstellen 
Hamerstukken 
 
6. Aanpassen quorum in verordening auditcommissie  

(Initiatiefvoorstel auditcommissie). 
 
7. Benoeming leden monumenten-welstandscommissie. 

 
Bespreekstukken 

 
8. Vaststellen van de jaarstukken 2016.  

(Verwachte behandeltijd: 19:45 – 20:15 uur) 
 
9. Wijzigen parameters voor het berekenen eigen bijlage Wmo. 
 (Verwachte behandeltijd: 20:15 – 20:30 uur) 
 
10. Vaststellen verordening Individuele Inkomenstoeslag (IIT) gemeente Weert en 

Afstemmingsverordening Pw, IOAW, IOAZ gemeente Weert 2017.  
(Verwachte behandeltijd: 20:30 – 20:45 uur) 

 
11. Visie op het Stadshart, 1e partiële herziening Structuurvisie Weert 2025. 

(Verwachte behandeltijd: 20:45 – 21:15 uur) 
 

12. Van Hornejaar: instemmen met criteria tenderregeling. 
(Verwachte behandeltijd: 21:15 – 22:00 uur) 

 
13. Projecten 2017 voor het verbeteren van de weginfrastructuur. 

(Verwachte behandeltijd: 22:00 – 22:30 uur) 
 
Raadsconsultaties 
Hamerstukken 

 
14. Wensen en bedenkingen kenbaar maken over primaire begroting Risse 2018. 
 
Raadsinformatie 
Bespreekstukken 
 
15. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 20 april tot en 

met 23 mei 2017. 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 2017; 
b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2017; 
c. Overzicht reserves en voorzieningen 2017. 
 

18. Rondvraag. 
 
19. Sluiting. 


