
 

 

 

 

 

 
 

 

Weert,  03-06-2020 

 

Aan de Raad 

 

 

Onderwerp: vergadering 

 

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

op woensdag 10 juni 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 besluitenlijsten van de raadsvergadering van 6 mei 2020 en 

van 3 juni 2020. 



 

 

 

 

Benoemingen 

 

6. Commissielid-niet-raadslid namens de fractie Weert Lokaal, mevrouw J.C. 

Kleinmoedig, te ontslaan. 

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

 

7. De heer P.H.H. Weekers te benoemen tot plaatsvervangend lid auditcommissie 

namens de fractie DUS Weert. 

(Verwachte behandeltijd: 19:40 – 19:45 uur). 

 

8. Wisselen van functies auditcommissie voor de heer T.J.J. van Gemert (van lid 

naar plaatsvervangend lid) en mevrouw M.T.H. van den Bergh (van 

plaatsvervangend lid naar lid) namens de fractie VVD. 

 (Verwachte behandeltijd: 19:45 – 19:50 uur). 

 

9. De heer P.J.D. Duisters te benoemen tot lid van de auditcommissie Weert 

namens de fractie Duijsters. 

(Verwachte behandeltijd: 19:50 – 19:55 uur). 

 

 

Raadsvoorstellen 

Hamerstukken 

 

10. Verevening budget jeugdhulp. 

 

11. Beheer- en onderhoudsplan openbare verlichting 2021-2030. 

 

12. Beheer-, onderhoud- en instandhoudingsplan civieltechnische kunstwerken 2020-

2030. 

 

13. Archiefverordening gemeente Weert 2020. 

 

 

Bespreekstukken 

 

14. Langzaamverkeers oversteken Laarveld Ringbaan-Noord. 

(Verwachte behandeltijd: 19:55 – 20:55 uur.) 

 

15. Huisvesting Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man. 

(Verwachte behandeltijd: 20:55 – 21:25 uur.) 

 

16. Implementatie Omgevingswet. 

(Verwachte behandeltijd: 21:25 – 21:55 uur.) 

 

17. Bekrachtiging geheimhouding, opgelegd in de afgelopen raadscyclus op 

stukken die aan de raad zijn overgelegd.  
Dit raadsvoorstel wordt beschikbaar gesteld op 9 juni 2020. 
(Verwachte behandeltijd: 21:55 – 22:00 uur.) 

 

 



 

 

Raadsconsultaties 

Hamerstukken 

 

18. Begrotingswijziging 2020-1, begroting 2021 en meerjarenperspectief 2022-2024 

en jaarverslag 2019 Omnibuzz. 

 

19. Uitbreiding Multimodale Terminal de Kempen Kempenweg. 

 

20. Ontwerpbegroting 2021 inclusief meerjarenraming 2022 - 2024 

Gemeenschappelijke Regeling RUD LN. 

 

21. Jaarverantwoording 2019 en ontwerpbegroting 2021 Veiligheidsregio Limburg-

Noord. 

 

22. Zienswijze ontwerp begroting 2021 en ontwerp meerjarenraming 2021-2025 

BsGW. 

 

23. Jaarrekening 2019 en zienswijzen op de ontwerpbegroting 2021 ICT NML. 

 

 

Bespreekstukken 

 

24. Concept Routeplan Keyport Next Level 2021-2024.  

(Verwachte behandeltijd: 22:00 – 22:20 uur.) 

 

 

Raadsinformatie 

Bespreekstukken 

 

25. 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. 13 januari 2020 

inzake vragen aan het college over personeelskosten. 

b. Mail van mevrouw K. Duijsters namens de fractie Duijsters d.d. 6 mei 2020 

inzake 2e deel aanvullende vragen aan het college op de antwoordbrief 

over vuurwerk. 

c. Brief van de heer R. van Dooren namens de fractie DUS Weert d.d. 14 april 

2020 inzake vragen aan het college over integrale besluitvorming 

energietransitie. 

d. Brief van de heer J. Wiezer namens de fractie VVD d.d. 23 april 2020 inzake 

vragen aan het college over onderzoek naar de Westtangent. 

e. Brief van mevrouw L. Steinbach namens de fractie D66 d.d. 28 april 2020 

inzake vragen aan het college over Weerter kunst en cultuur sector en de 

coronacrisis. 

 

26. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 16 maart 2020 

tot en met 15 april 2020. Kennisnemen van de ingekomen brieven. 

 



 

 

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

moet doen. Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst. 

 

28. Kennisnemen van de financiële overzichten: 

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2020; 

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2020; 

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2020. 

 

29. Sluiting. 


