Weert, 28 oktober 2021
Aan de Raad

Onderwerp: begrotingsbehandeling
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering op donderdag 4
november a.s. om 13.00 uur.
Deze vergadering wordt fysiek in de raadzaal van het stadhuis gehouden.
Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld kan er weer publiek in de raadzaal
aanwezig zijn bij de raadsvergaderingen. De 1,5 meter-regel geldt niet meer.
Personen die een raadsvergadering willen bijwonen hoeven ook niet bij
binnenkomst het coronatoegangsbewijs te laten zien.
Wel geldt nog altijd het dringende verzoek om, als u klachten heeft die horen bij
corona, te voorkomen dat u andere mensen besmet en thuis te blijven.
Degenen die thuis LIVE de raadsvergadering in beeld en geluid willen volgen
kunnen dat zoals gebruikelijk doen via https://gemeenteraad.weert.nl, via het
televisiekanaal van WeertFM en op http://www.weertfm.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 beelden kunt u terug zien
via het “archief” op
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad.

De Burgemeester van Weert,

mr. R.J.H. Vlecken CBM

De behandeltijden zijn richtinggevend, deze kunnen in de praktijk afwijken!
AGENDA BEGROTINGSBEHANDELING 4 NOVEMBER 2021
1.
2.
3.
4.

Opening.
Vaststellen van de agenda.
Spreekrecht.
Mededelingen.

Raadsvoorstellen
Hamerstukken
Liggen niet voor.
Bespreekstukken
5.
Eindrapport rekenkamer onderzoek "Evaluatie bezuinigingen gemeente
Weert”. Dit raadsvoorstel wordt opnieuw in stemming gebracht omdat
tijdens de raadsvergadering van 6 oktober 2021 de stemmen staakten.
(Verwachte behandeltijd: 13.05 – 13.10 uur.)
6.

Tweede tussenrapportage 2021.
(Verwachte behandeltijd: 13.10 – 13.30 uur).

7.

Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van de gemeente Weert.
(Verwachte behandeltijd: 13.30 – 21.00 uur).

8.

Septembercirculaire 2021 algemene uitkering/ Gemeentefonds (1 e begrotingswijziging 2022).
(Verwachte behandeltijd: 21.00 – 21.15 uur).

9.

Bekrachtiging geheimhouding, opgelegd in de afgelopen raadscyclus
op stukken die aan de raad zijn overgelegd.
Dit raadsvoorstel wordt beschikbaar gesteld op 4 november 2021.
(Verwachte behandeltijd: 21.15 – 21.20 uur.)

Raadsinformatie
Bespreekstukken
10.

Kennisnemen van de financiële overzichten:
a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2021;
b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2021;
c. Overzicht reserves en voorzieningen 2021;
d. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2022;
e. Overzicht begrotingsuitkomsten 2022.

11.

Sluiting.

