
 

 

 

 

 

 
 

 

Weert, 10 mei 2019 

 

Aan: de leden van de raad 

 

Onderwerp:  raadsvergadering Kadernota 

 

 

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

over de Kadernota 2020 op woensdag 29 mei a.s. om 14.00 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 Kadernota is reeds in uw bezit. 

 

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 agenda luidt als volgt: 

 

Algemene agendapunten 

1.  Opening. 

 

2.  Vaststellen van de agenda. 

 

3. Spreekrecht. 

 

4.  Mededelingen. 

 

5. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 17 april 

2019. 

 

Raadsvoorstellen 

 

Bespreekstukken 

 

6.  Kadernota 2020. 

Kennis te nemen van de Kadernota 2020. 



 

 

Portefeuillehouders: allen. 

Verwachte behandeltijd: 14.05 uur – 22.30 uur. 

 

7. 1e tussenrapportage 2019. 

1. In te stemmen met de 1e Tussenrapportage 2019, inclusief financiële 

bijstellingen (bijlage 2); 

2. In te stemmen met de mutaties (bijstellen en afsluiten) kredieten 

(bijlage 3). 

 Portefeuillehouders: allen. 

 Verwachte behandeltijd: 22.30 uur – 22.45 uur. 

 

8. Sluiting. 

 

De voor dit jaar afgesproken werkwijze luidt als volgt. 

 

Datum en tijd  

 

Activiteit Uitvoering 

18 april Verzending KN en 1e TR In GO en op papier 

9 mei 

19.30 uur 

Informatiemarkt met stands 

per programma 

Informatievergaring: korte algemene 

toelichting en noteren en beantwoorden 

technische vragen 

16 mei 

18.00 uur 

Technische uitleg in 

vergadering auditcommissie 

Informatievergaring (technische vragen); 

alle raads- en commissieleden worden 

uitgenodigd 

14, 15 en 16 mei 

19.30 uur 

Raadscommissiebehandeling  Advisering aan raad (na deze datum 

worden er in principe geen technische 

vragen meer gesteld) 

Uiterlijk zondagavond  

26 mei 00.00 uur 

Fracties zenden hun politieke 

visies, politiek-bestuurlijke 

vragen en moties en 

amendementen naar de 

griffie 

Griffie zendt door naar het college en zet 

visies, moties en amendementen in GO 

Dinsdag 28 mei College reageert schriftelijk 

op tijdig ingediende politieke 

visies, politiek-bestuurlijke 

vragen en moties en 

amendementen  

De  antwoorden worden uiterlijk om 18.00 

uur aan de raad beschikbaar gesteld 

Raadsvergadering  

29 mei 

14.00 uur - 15.00 uur 

Aanbieding kadernota door 

raadsvoorzitter en pitch 

portefeuillehouders 

3 minuten per portefeuillehouder met 

korte reactie raad op pitches 

15.00 uur – 16.00 uur Debat raad - college Over inhoud Kadernota; niet over moties 

en amendementen 

16.00 uur – 16.30 uur Pauze Beraad  

16.30 uur – 17.00 uur Pitch fracties en vermelden 

moties en amendementen 

3 minuten per fractie 

17.00 uur – 18.00 uur Debat tussen fracties over 

inhoud programma’s  

Er wordt nog niet gedebatteerd over 

moties en amendementen; geen rol voor 

college 

18.00 uur – 18.30 uur Reactie college op moties en Om te betrekken bij het raadsdebat 



 

 

amendementen 

18.30 uur – 19.30 uur Dinerpauze  Beraad  

19.30 uur – 22.30 uur 

 

Raadsdebat en 

besluitvorming  

- debat over moties en amendementen 

per hoofdstuk; elk hoofdstuk wordt 

afgesloten met besluitvorming over 

moties en amendementen  

- besluitvorming over Kadernota 

22.30 uur Borrel   

Na vaststelling 

begroting 

Bekendmaken resultaten 

besluitvorming  

griffie en communicatie zorgen voor 

publicatie in Gemeentewijzer 

 

De Burgemeester van Weert, 

                   

 

 

A.A.M.M. Heijmans 


