
 

 

 

 

 

 
 

 

Weert,  03-07-2020 

 

Aan de Raad 

 

 

Onderwerp: vergadering 

 

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

op woensdag 8 juli a.s. om 19.30 uur. 

Voor de raadsleden, collegeleden, evt. insprekers, ambtelijke ondersteuning en de 

griffie vindt deze plaats in de raadzaal van het stadhuis.  

Publiek, pers en overige personen kunnen deze openbare raadsvergadering in 

beeld en geluid LIVE volgen via https://gemeenteraad.weert.nl . 

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 raadsvoorzitter,           

 

 

C.C. Leppink-Schuitema 

 
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 10 juni 2020. 

 



 

 

 

Personele aangelegenheden 

 

6. De heer G.D. Knoop te benoemen tot commissielid-niet-raadslid namens de 

fractie D66. 

(Verwachte behandeltijd: 19:35 – 19:40 uur). 

 

7. Vertrek burgemeester. 

(Verwachte behandeltijd: 19:40 – 19:55 uur). 

 

 

Raadsvoorstellen 

Hamerstukken 

 

8. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert, Tarieventabel 

leges 2020 en de Verordening precariobelasting 2020 inclusief tarieventabel. 

 

9. Verzoek Enexis tot versterking eigen vermogen. 

 

10. Opname Vrije school in het Plan van Scholen. 

 

11. Nota Participatie “Samen maken we Weert”. 

 

12. Reconstructie rotonde Ringbaan Oost/Maaslandlaan en St. Jobstraat. 

 

13. Benoeming leden Monumenten-welstandscommissie. 

 

14. Financieringsstructuur Stichting BIZ Weerter Boulevard. 

 

15. Bestemmingsplan 'Begijnenhofstraat 11a en 13'. 

 

16. Meerjaren Perspectief Grondexploitatie en Vastgoed 2020. 

 

17. Nota bodembeheer Limburg Noord 2020 - 2029 en bijbehorende 

bodemkwaliteitskaart. 

 

 

Bespreekstukken 

 

18. Ontwikkeling woongebied Laarveld. 

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

 

19. Landbouwvisie 2030: Niet méér, maar béter. 

(Verwachte behandeltijd: 20:45 – 21:15 uur.) 

 

20. Jaarstukken 2019. 

(Verwachte behandeltijd: 21:15 – 21:45 uur.) 

 

21. Uitbreiding formatie Ruimte en Economie ten behoeve van landbouw. 

(Verwachte behandeltijd: 21:45 – 22:00 uur.) 

 



 

 

22. Herinrichting en opwaardering stadspark Weert. 

(Verwachte behandeltijd: 22:00 – 22:30 uur.) 

 

23. Weerter Routekaart Energietransitie. 

(Verwachte behandeltijd: 22:30 – 23:00 uur.) 

 

24. Extra ruimte voor Zonneweides. 

(Verwachte behandeltijd: 23:00 – 23:30 uur.) 

 

25. Bekrachtiging geheimhouding, opgelegd in de afgelopen raadscyclus op 

stukken die aan de raad zijn overgelegd.  
Dit raadsvoorstel wordt beschikbaar gesteld op 7 juli 2020. 
(Verwachte behandeltijd: 23:30 – 23:35 uur.) 

 

 

Raadsconsultaties 

Hamerstukken 

 

26. Primaire (concept)begroting Risse 2021. 

 

Bespreekstukken 

Liggen niet voor. 

 

Raadsinformatie 

Bespreekstukken 

 

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

voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van 

Weert. 

a. Brief van de heer P. Sijben namens de fractie CDA d.d. 7 januari 2020 

inzake vragen aan het college over besteding vluchtelingenbudget 2018. 

b. Brief van de heer P. Sijben namens de fractie CDA d.d. 15 juni 2020 inzake 

vragen aan het college over besteding vluchtelingenbudget 2018 (COA-

gelden) d.d. 7 januari 2020. 

 

28. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 16 april 2020 

tot en met 31 mei 2020. Kennisnemen van de ingekomen brieven. 

 

29. Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel 

moet doen. Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst. 

 

30. Kennisnemen van de financiële overzichten: 

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2020; 

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2020; 

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2020. 

 

31. Sluiting. 


