
 

 

 

 

 

 
 

 

Weert,  01-09-2021 
 
Aan de Raad 
 
 
Onderwerp: vergadering 
 
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de extra openbare raadsvergadering  
op woensdag 8 september a.s. om 19.30 uur.  
Deze vergadering wordt fysiek in de raadzaal van het stadhuis gehouden. 
 

Vanwege de geldende coronaregels kan er geen publiek en pers in de raadzaal 
aanwezig zijn. Publiek, pers en overige personen kunnen de openbare 
raadsvergadering in beeld en geluid LIVE volgen 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 raadsvoorzitter,           
 
 
 

mr. R.J.H. Vlecken 
 
 

AGENDA 
 
1.   Opening. 

 
2.   Vaststellen van de agenda. 

 
3.   Spreekrecht. 

 
4. Mededelingen. 

 
5.   Invulling vacature wethouder.  
 



 

 

6.   Installatie van de wethouder. 
A. Uitbrengen rapport Commissie Onderzoek Geloofsbrieven inzake de 
wettelijke vereisten met betrekking tot de door Weert Lokaal als wethouder 
kandidaat gestelde: de heer H.J.W.M. van de Loo. 
B. Benoeming van de wethouder. 
C. Beëdiging van de wethouder. 

 
7.  Benoemen raadslid J.C. Kleinmoedig namens de fractie Weert Lokaal. 
  A. Onderzoek geloofsbrieven. 
  Ingekomen zijn de geloofsbrieven van de tot lid van de raad benoemd 

verklaarde: mevrouw J.C. Kleinmoedig. 
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 J.C. Kleinmoedig. 

  C. Beëdigen van het toegelaten raadslid mevrouw J.C. Kleinmoedig. 
 

8. Kermis Weert 2021. 
 

9. Bekrachtiging geheimhouding, opgelegd in de afgelopen raadscyclus op 
stukken die aan de raad zijn overgelegd.  
Dit raadsvoorstel wordt beschikbaar gesteld op 7 september 2021. 
 

10. Sluiting. 
 
 


