Weert, 22 mei 2019
Aan de Raad

Onderwerp: vergadering
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering
op woensdag 5 juni 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).
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, via het televisiekanaal van WeertFM en op
http://www.weertfm.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 raadsvergadering van 29 mei 2019.

Raadsvoorstellen

Hamerstukken
6.

Koppeling Beheer Openbare Ruimte met Basisregistratie Grootschalige Topografie.

7.

Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2019.

8.

Bestemmingsplan Industriekade 32-34 en 35.

9.

Aanwijzen accountant van de gemeente Weert voor de periode 2019-2022.

10. Besluiten over de verantwoording van de besteding van de fractiebudgetten
2016 en 2017 (initiatiefvoorstel FVO).
11. Wijziging van de verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
2003 (initiatiefvoorstel FVO).

Bespreekstukken
12. Voorbereidingsbesluit geitenhouderijen

(Verwachte behandeltijd: 19:45 – 20:15 uur).
13. Subsidieregeling burgerinitiatieven

(Verwachte behandeltijd: 20:15 – 20:30 uur).
14. Nota samen aan de slag ! Op weg naar een waardengedreven samenleving

(Verwachte behandeltijd: 20:30 – 21:00 uur).
15. Rapport Herijking beleid perifere en grootschalige detailhandel Weert

(Verwachte behandeltijd: 21:00 – 21:30 uur).
16. Werken aan Weert 2030: strategische visie van een gemeente met ambitie

(Verwachte behandeltijd: 21:30 – 21:45 uur).

Raadsconsultaties

Hamerstukken
17. Ontwerpbegroting 2020 inclusief meerjarenraming 2021-2023 Gemeenschappelijke
Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (GR RUD LN).
18. Zienswijze ontwerpbegroting BsGW 2020.
19. Jaarrekening 2018 en begroting 2020 van de Veiligheidsregio Limburg Noord.

Bespreekstukken
Liggen niet voor.

Raadsinformatie

Bespreekstukken
20. Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde
voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van
Weert.
a. Brief van mevrouw C. Beenders namens de fractie DUS Weert d.d. 26
februari 2019 inzake vragen aan het college over aanleg van een tweetal
parkeervoorzieningen op de Graafschap Hornelaan voor gebouw Hubertus
t.b.v. kort parkeren (max. 15-30 minuten).
b. Brief van de heer R. van Dooren namens de fractie DUS Weert d.d. 5
maart 2019 inzake vragen aan het college over De Annex en het
atelierbeleid.
c. Brief van de heer R. van Dooren namens de fractie DUS Weert d.d. 6
maart 2019 inzake vragen aan het college over museum Jacob van Horne.
d. Brief van de heer R. van Dooren namens de fractie DUS Weert d.d. 8
maart 2019 inzake vragen aan het college over samenwerking met
Yuhang.
e. Brief van de heer J. Goubet namens de fractie Goubet-Duijsters d.d. 10
maart 2019 inzake vragen aan het college over schending van de online
privacy door de website van de gemeente Weert.
f.

Brief van de heer P. Küsters namens de fractie Weert Lokaal d.d. 23 april
2019 inzake vragen aan het college over een weg langs de Centrale
Zandwinning Weert (CZW).

21. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 16 maart 2019
tot en met 30 april 2019. Kennisnemen van de ingekomen brieven.
22. Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel
moet doen. Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.
23. Kennisnemen van de onderstaande financiële overzichten:
a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2019;
b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2019;
c. Overzicht reserves en voorzieningen 2019.
24. Sluiting.

