
Overzicht van vragen / inlichtingen artikel 40 ex RvO geregistreerd in 2019

De behandeling van de beantwoording op de vragen inzake artikel 40 van het Regelement van Orde vind niet 
meer plaats in de raadsvergadering. Het besluit van het college zal nu na vaststelling worden toegevoegd. 
Evt. vragen over de beantwoording worden gesteld in de rondvraag van de informatiebijeenkomsten. 

Brief 
nummer

Datum
brief

Onderwerp Antwoord 
behandeld 
in college

01 07-01-2019 Brief van mevrouw C. Beenders namens de fractie DUS 
Weert d.d. 7 januari 2019 inzake vragen aan het college 
over mantelzorgvergunning/abonnement en de definitie 
zoals die staat vermeld in de beleidsregels.

BW 29-01-2019 – 15
Antwoordbrief college
Brief DUS Weert

02 17-01-2019 Brief van mevrouw M. van den Bergh namens de fractie 
VVD d.d. 17 januari 2019 inzake vragen aan het college 
over uitvoering bijstandsbeleid, tegenprestatie en taaleis.

BW 26-02-2019 – 10
Antwoordbrief college
Brief VVD

03 05-02-2019 Brief van mevrouw T. Winters namens de fractie CDA d.d. 
5 februari 2019 inzake vragen aan het college over 
dementievriendelijke gemeente.

BW 26-02-2019 – 11
Antwoordbrief college
Brief CDA

04 08-02-2019 Brief van mevrouw S. Winters namens de fractie Weert 
Lokaal d.d. 8 februari 2019 inzake vragen aan het college 
over stand van zaken t.a.v. cultuurhistorie, erfgoed en 
monumenten.

BW 12-03-2019 – 13
Antwoordbrief college
Uitstel antwoordbrief
Brief Weert Lokaal

05 26-02-2019 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).

BW 02-04-2019 – 06
Antwoordbrief college
Brief DUS Weert

06 05-03-2019 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.

BW 02-04-2019 – 15
Antwoordbrief college
Brief DUS Weert

07 06-03-2019 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.

BW 02-04-2019 – 16
Antwoordbrief college
Brief DUS Weert

08 08-03-2019 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.

BW 02-04-2019 – 17
Antwoordbrief college
Brief DUS Weert

09 10-03-2019 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.

BW 09-04-2019 - 07
Antwoordbrief college
Brief Goubet-Duijsters

10 23-04-2019 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).

BW 14-05-2019 - 09
Antwoordbrief college
Brief Weert Lokaal

https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/vragen-artikel-40-rvo/Brief-10-2019-04-23-Weert-Lokaal-inzake-een-weg-langs-de-centrale-zandwinning-Weert-CZW.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/vragen-artikel-40-rvo/Brief-10-2019-05-15-Antwoord-op-Weert-Lokaal-inzake-een-weg-langs-de-centrale-zandwinning-Weert-CZW.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/College-van-B-W/2019/14-mei/10:00/190514-09-B-W-besluit-DJ-730357-over-Beantwoording-artikel-40-vragen-RvO-van-Weert-Lokaal-inzake-inzake-weg-langs-de-Centale-Zandwinng-Weert.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/vragen-artikel-40-rvo/Brief-09-2019-03-10-Goubet-Duijsters-inzake-schending-online-privacy-door-website-gemeente-Weert.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/vragen-artikel-40-rvo/Brief-09-2019-04-09-Antwoord-op-Goubet-Duijsters-inzake-schending-online-privacy-door-website-gemeente-Weert.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/College-van-B-W/2019/09-april/10:00/190409-07-B-W-besluit-DJ-698057-over-Artikel-40-vragen-Fractie-Goubet-Duijsters-over-online-privacy-website.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/vragen-artikel-40-rvo/Brief-08-2019-03-08-DUS-Weert-inzake-Yuhang.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/vragen-artikel-40-rvo/Brief-08-2019-04-03-Antwoord-aan-DUS-Weert-inzake-Yuhang.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/College-van-B-W/2019/02-april/10:00/190402-17-B-W-besluit-DJ-701942-over-Artikel-40-vraag-DUS-Weert-over-de-vriendschapsrelatie-met-de-Volksrepubliek-CHina.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/vragen-artikel-40-rvo/Brief-07-2019-03-06-DUS-Weert-inzake-Museum-Jacob-van-Horne.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/vragen-artikel-40-rvo/Brief-07-2019-04-03-Antwoord-aan-DUS-Weert-inzake-Museum-Jacob-van-Horne.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/College-van-B-W/2019/02-april/10:00/190402-16-B-W-besluit-DJ-701385-over-Artikel-40-vragen-DUS-met-betrekking-tot-het-museum-Jaconb-van-Horne.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/vragen-artikel-40-rvo/Brief-06-2019-03-05-DUS-Weert-inzake-DE-ANNEX-en-het-Atelierbeleid.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/vragen-artikel-40-rvo/Brief-06-2019-04-03-Antwoord-aan-DUS-Weert-inzake-DE-ANNEX-en-het-Atelierbeleid.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/College-van-B-W/2019/02-april/10:00/190402-15-B-W-besluit-DJ-700893-over-Artikel-40-vragen-fractie-DUS-met-betrekking-tot-het-museum-Jacob-van-Horne.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/vragen-artikel-40-rvo/Brief-05-2019-02-26-DUS-Weert-inzake-aanleg-2-parkeervoorzieningen-op-Graafschap-Hornelaan-voor-gebouw-Hubertus.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/vragen-artikel-40-rvo/Brief-05-2019-04-03-Antwoord-aan-DUS-Weert-inzake-aanleg-2-parkeervoorzieningen-op-Graafschap-Hornelaan-voor-gebouw-Hubertus.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/College-van-B-W/2019/02-april/10:00/190402-06-B-W-besluit-DJ-692716-over-Beantwoording-artikel-40-vragen-parkeren-Hornehoof.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/vragen-artikel-40-rvo/Brief-04-2019-02-08-Weert-Lokaal-inzake-stand-van-zaken-t-a-v-cultuurhistorie-erfgoed-en-monumenten.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/vragen-artikel-40-rvo/Brief-04-2019-02-19-Antwoord-aan-Weert-Lokaal-inzake-stand-van-zaken-t-a-v-cultuurhistorie-erfgoed-en-monumenten-uitstel.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/vragen-artikel-40-rvo/Brief-04-2019-03-14-Antwoord-aan-Weert-Lokaal-inzake-stand-van-zaken-t-a-v-cultuurhistorie-erfgoed-en-monumenten.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/College-van-B-W/2019/12-maart/10:00/190312-13-B-W-besluit-DJ-680864-over-Beantwoording-vragen-artikel-40-over-cultuurhistorie-erfgoed-en-monumenten.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/vragen-artikel-40-rvo/Brief-03-2019-02-05-CDA-inzake-dementievriendelijke-gemeente.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/vragen-artikel-40-rvo/Brief-03-2019-02-26-Antwoord-aan-CDA-inzake-dementievriendelijke-gemeente.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/College-van-B-W/2019/26-februari/10:00/190226-11-B-W-besluit-DJ-677219-overArt-40-brief-CDA-Weert-inzake-dementievriendelijke-gemeente.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/vragen-artikel-40-rvo/Brief-02-2019-01-17-VVD-inzake-uitvoering-bijstandsbeleid-tegenprestatie-en-taaleis.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/vragen-artikel-40-rvo/Brief-02-2019-02-28-Antwoord-aan-VVD-inzake-uitvoering-bijstandsbeleid-tegenprestatie-en-taaleis.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/College-van-B-W/2019/26-februari/10:00/190226-10-B-W-besluit-DJ-677180-over-Vragen-art-40-RvO-betreffende-uitvoering-bijstandsbeleid-tegenprestatie-en-taaleis.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/vragen-artikel-40-rvo/Brief-01-2019-01-07-DUS-Weert-inzake-mantelzorgvergunning-abonnement-en-de-definitie-in-de-beleidsregels.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/vragen-artikel-40-rvo/Brief-01-2019-01-30-Antwoord-aan-DUS-Weert-inzake-mantelzorgvergunning-abonnement-en-de-definitie-in-de-beleidsregels.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/College-van-B-W/2019/29-januari/10:00/190129-15-B-W-besluit-DJ-652889-over-artikel-40-RvO-vragen-mantelzorgvergunning-abonnement.pdf

