Weert, 18 september 2019
Aan de Raad

Onderwerp: vergadering
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering
op woensdag 25 september 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.
Na de opening van de vergadering wordt kort stilgestaan bij het overlijden
van oud-wethouder en voormalig raadslid de heer H.M.J. Steeghs.

2.

Vaststellen van de agenda.

3.

Spreekrecht.

4.

Mededelingen.

5.

Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 3 juli 2019.

Benoemingen:
6.

Benoemen raadslid mevrouw M.J. Marechal namens DUS Weert.
A. Onderzoek geloofsbrieven.
Ingekomen zijn de geloofsbrieven van de tot lid van de raad benoemd
verklaarde: mevrouw M.J. Marechal, Kerkhoflaan 3, 6001 VW te Weert.
Het onderzoek van de geloofsbrieven dient te geschieden op grond van de
artikelen V 4 en V 12 van de Kieswet.
Door de benoemde zijn overgelegd:
a. geloofsbrief (kennisgeving en benoeming);
b. verklaring aanneming benoeming;
c. verklaring openbare betrekkingen;
d. uittreksel uit het bevolkingsregister.
B. Beslissen tot toelating als lid van de raad van de gemeente Weert van
mevrouw M.J. Marechal.
C. Beëdigen van het toegelaten raadslid mevrouw M.J. Marechal.

7.

Benoeming van de heer P.L.H. van Akkerveken als commissielid-niet-raadslid
namens DUS Weert.

8.

Benoeming van mevrouw P.C.I. van der Vegt tot plaatsvervangend lid van de
auditcommissie gemeente Weert namens D66.

9.

Benoeming van mevrouw I.F.A.J. Beenders namens DUS Weert tot lid van de
auditcommissie gemeente Weert en de heer R.F.J.W.M. van Dooren namens
DUS Weert tot plaatsvervangend lid van de auditcommissie gemeente Weert.

Raadsvoorstellen

Hamerstukken
10. Bestemmingsplan Gebleektesteeg 3 - Tungeler Dorpsstraat ong.
11. Verzoek wijzigen bestemmingsplan ten behoeve van woningbouw op locatie
Hennenstraatje 16-18 en omgeving.
12. Legesverordening 2019 en legestarieven 2019 omgevingsvergunningen bij
duurzame energieprojecten c.a.

Bespreekstukken
13. Twee verzoeken wijzigen bestemmingsplan ten behoeve van een (logistiek)
bedrijventerrein aan de Roermondseweg 175 en omgeving.

(Verwachte behandeltijd: 20:00 – 20:15 uur).
14. Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater.

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

Raadsconsultaties

Hamerstukken
Liggen niet voor.

Bespreekstukken
15. Wensen en/of bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van de
gebruiksovereenkomst met Wonen Limburg t.b.v. 14 tijdelijke woningen op de
locatie van de Zevensprong.

(Verwachte behandeltijd: 20:45 – 21:15 uur).
16. Wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de voorgenomen
verkoop van appartementen Beekstraat 20, 30 en 32.

(Verwachte behandeltijd: 21:15 – 21:30 uur).

Raadsinformatie

Bespreekstukken
17. 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 K. Duijsters namens de fractie Goubet-Duijsters, van
mevrouw C. Beenders namens de fractie DUS Weert en van mevrouw M.
Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 21 juni 2019 inzake vragen aan het
college over de nota Evaluatie en herijking hondenpoepbeleid.
- Brief van de heer J. Goubet namens de fractie Goubet-Duijsters d.d. 25 juni
2019 inzake vragen aan het college over lozing ongezuiverd rioolwater op de
Leukerbeek.
18. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 1 juni 2019 tot
en met 15 augustus 2019. Kennisnemen van de ingekomen brieven.
19. Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel
moet doen. Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.
20. Kennisnemen van de onderstaande financiële overzichten:
a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2019;
b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2019;
c. Overzicht reserves en voorzieningen 2019.
21. Motie vreemd aan de orde van de dag - Vuurwerkvrije zones.
22. Sluiting.

