
 

 

 

 

 

 
 

 

Weert,  25 mei 2018 

 

Aan de Raad 

 

 

Onderwerp: vergadering 

 

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering  

op woensdag 30 mei 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 vergaderingen van 27 maart 2018 en 29 

maart 2018.  (geen spreekrecht) 

 

 

 



 

 

Benoemingen 

 

6. Installatie van mevrouw F. Kadra tot raadslid: 

A.  Uitbrengen rapport Commissie Onderzoek Geloofsbrieven inzake de 

geloofsbrieven van de toe te laten raadsleden.  

Ingekomen zijn de geloofsbrieven van de tot lid van de raad benoemd 

verklaarde mevrouw F. Kadra. 

 

Het onderzoek van de geloofsbrieven dient te geschieden op grond van de 

artikelen V4 en V12 van de Kieswet.  

Door de benoemden zijn overgelegd: 

a. geloofsbrief (kennisgeving en benoeming); 

b. verklaring aanneming benoeming; 

c. verklaring openbare betrekkingen; 

d. uittreksel uit het bevolkingsregister. 

 

B.  Beslissing omtrent toelating als lid van de raad van de gemeente Weert van 

mevrouw F. Kadra. 

 

C.  Beëdiging van het toegelaten raadslid mevrouw F. Kadra. 

 

7. Installatie van mevrouw M.T.H. van den Bergh tot raadslid: 

A.  Uitbrengen rapport Commissie Onderzoek Geloofsbrieven inzake de 

geloofsbrieven van de toe te laten raadsleden.  

Ingekomen zijn de geloofsbrieven van de tot lid van de raad benoemd 

verklaarde: mevrouw M.T. van den Bergh. 

 

Het onderzoek van de geloofsbrieven dient te geschieden op grond van de 

artikelen V4 en V12 van de Kieswet.  

Door de benoemden zijn overgelegd: 

a. geloofsbrief (kennisgeving en benoeming); 

b. verklaring aanneming benoeming; 

c. verklaring openbare betrekkingen; 

d. uittreksel uit het bevolkingsregister. 

 

B.  Beslissing omtrent toelating als lid van de raad van de gemeente Weert van 

mevrouw M.T.H. van den Bergh. 

 

C.  Beëdiging van het toegelaten raadslid mevrouw M.T.H. van den Bergh. 

 

8. Benoemen leden en plaatsvervangende leden van de auditcommissie gemeente 

Weert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Raadsvoorstellen 

Hamerstukken 

 

9. Initiatiefvoorstel pilot Grip op Regionale Samenwerking. 

 

10. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Weert op grond 

van de Wet aanpak woonoverlast. 

 

11. Vaststellen bebouwde komgrenzen Weert. 

 

12. Wijziging procedure startersleningen. 

 

13. Bestemmingsplan ‘Laarderweg 84’. 

 

 

Bespreekstukken 

 

14. Wijziging van de verordening kansspelautomaten en speelautomatenhallen 

2011. (Verwachte behandeltijd: 19:45 – 20:15 uur). 

 

15. Initiatiefvoorstel fractie Weert Lokaal voorbereidingsbesluit geitenhouderijen. 

(Verwachte behandeltijd: 20:15 – 20:35 uur). 

 

16. Bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010, 3e partiële herziening en 

Exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010, 2e herziening.  

(Verwachte behandeltijd: 20:35 – 20:45 uur). 

 

17. Meerjarenperspectief grondexploitaties 2018.  

(Verwachte behandeltijd: 20:45 – 20:55 uur). 

 

 

Raadsconsultaties 

Hamerstukken  

 

18. Begroting 2018, Kadernota 2019 en Ontwerpbegroting 2019 inclusief 

meerjarenraming 2020-2022 Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsdienst 

Limburg-Noord (GR RUD LN). 

 

19. Zienswijzen ontwerp begroting 2019, ontwerp meerjarenraming 2019-2023 en 

Kadernota 2019 BsGW. 

 

20. Zienswijzen begrotingswijziging 2018-1, conceptbegroting 2019, 

meerjarenperspectief 2020-2022 en jaarrekening 2017 Omnibuzz.  

 

21. Zienswijzen m.b.t de ontwerpbegroting 2019 ICT samenwerking ICT NML. 

 

Bespreekstukken 

Liggen niet voor. 

 

 

 



 

 

Raadsinformatie 

Bespreekstukken 

 

22. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 1 maart tot en 

met 15 mei 2018. Kennisnemen van de ingekomen brieven. 

 

23. Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel 

moet doen. Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst. 

 

24. Kennisnemen van de onderstaande overzichten: 

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2018; 

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2018; 

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2018; 

 

25. Rondvraag. 

 

25A. Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie VVD over intensieve 

veehouderij.  

 

26. Sluiting. 


