Weert, 10 april 2019
Aan de Raad

Onderwerp: vergadering
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering
op woensdag 17 april 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 13 maart 2019.

Benoemingen:
6.

Benoeming van mevrouw P.C.I. van der Vegt namens de fractie D66 als
commissielid-niet-raadslid in de raadscommissie Middelen & Bestuur.

7.

Benoeming van mevrouw G.A.J. Collignon namens de fractie Weert Lokaal als
commissielid-niet-raadslid in de raadscommissie Samenleving & Inwoners.

Raadsvoorstellen

Hamerstukken
8.

Regionaal beleidskader werklocaties Midden-Limburg.

Bespreekstukken
9.

Uitbreiding IKC Laar.

(Verwachte behandeltijd: 19:50 – 20:00 uur).
10. Bestuursopdracht voor de herschikking van maatschappelijke voorzieningen in
Weert-Zuid. (Verwachte behandeltijd: 20:00 – 20:45 uur).
11. Bijdrage restauratie Sint Donatuskapel Hushoven.

(Verwachte behandeltijd: 20:45 – 21:15 uur).
12. Visie voor de singel.

(Verwachte behandeltijd: 21:15 – 21:45 uur).
13. Reglement van Orde raad 2019.

(Verwachte behandeltijd: 21:45 – 22:05 uur).
14. Verordening op de raadscommissies gemeente Weert 2019.

(Verwachte behandeltijd: 22:05 – 22:25 uur).

Raadsconsultaties
Liggen niet voor.

Raadsinformatie

Bespreekstukken
15. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 1 februari
2019 tot en met 15 maart 2019. 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 financiële overzichten:
a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2019;
b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2019;
c. Overzicht reserves en voorzieningen 2019.

18. Rondvraag.
19. Sluiting.

