
 

 

 

 

 

 
 

 

Weert,  30 oktober 2019 

 

Aan de Raad 

 

 

Onderwerp: vergadering 

 

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

op woensdag 13 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,  

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 25 september 2019. 

 

 

 

 



 

 

Benoemingen 

 

6. Mevrouw M. Marechal-Wolter te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie 

griffie Weert voor de duur van de zittingsperiode van de raad. 

 

 

Raadsvoorstellen 

Hamerstukken 

 

7. Verordening Jeugdhulp 2020. 

 

8. Regionaal Beleidsplan Sociaal Domein 2020-2023. 

 

9. Bestemmingsplan 'Hegstraat 36 - Oelemarkt 11'. 

 

10. Bestemmingsplan 'Diesterbaan 6'. 

 

11. Bestemmingsplan Burgemeester Smeijersweg. 

 

12. Instructie griffier Weert 2019. 

 

 

Bespreekstukken 

 

13. Aanvraag omgevingsvergunning (milieu) geitenhouderij Grotesteeg 8a. 

(Verwachte behandeltijd: 20:00 – 20:45 uur). 

 

14. Beleids- en actieplan integratie en participatie van statushouders 2020 tot en 

met 2022. (Verwachte behandeltijd: 20:45 – 21:00 uur).  

 

15. Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2020.  

(Verwachte behandeltijd: 21:00 – 21:15 uur). 

 

16. Parkeerverordening 2020.  

(Verwachte behandeltijd: 21:15 – 21:25 uur).  

 

17. Besluiten over de verantwoording van de besteding van de fractiebudgetten 

2018 (initiatiefvoorstel FVO). (Verwachte behandeltijd: 21:25 – 21:40 uur). 

 

18. Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Weert 2019 

(initiatiefvoorstel FVO). (Verwachte behandeltijd: 21:40 – 21:55 uur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Raadsconsultaties 

Hamerstukken 

Liggen niet voor. 

 

Bespreekstukken 

 

19. Verzoek tot samenwerking visieontwikkeling Horne Quartier en De Lichtenberg. 

(Verwachte behandeltijd: 21:55 – 22:10 uur). 
 

20. Prestatieafspraken 2020 tussen woningcorporaties, huurdersbelangen-

verenigingen en gemeente. (Verwachte behandeltijd: 22:10 – 22:25 uur). 

 

 

Raadsinformatie 

Bespreekstukken 

 

21. Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde 

voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van 

Weert. 

- Brief van mevrouw M. van den Bergh namens de fractie VVD d.d. 10 

september 2019 inzake vragen aan het college over ontwikkeling 

bijstandsuitkeringen. 

- Brief van mevrouw C. Beenders namens de fractie DUS Weert d.d. 19 

september 2019 inzake vragen aan het college over de aanpassingen in de 

Stadhuispassage ter hoogte van restaurant Marrees. 

 

22. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 16 augustus 

2019 tot en met 30 september 2019. 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 financiële overzichten: 

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2019; 

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2019; 

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2019; 

d. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2020; 

e. Overzicht begrotingsuitkomsten 2020. 

 

25. Sluiting. 


