Weert, 12-05-2022
Aan de Raad

Onderwerp: raadsvergadering

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering
op woensdag 18 mei a.s. om 19.30 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 beelden kunt u terug zien via het
“archief” op https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad.
De raadsvergadering is in beeld en geluid LIVE te volgen via
https://gemeenteraad.weert.nl, via het televisiekanaal van WeertFM en op
https://www.weertfm.nl.

De raadsvoorzitter,

mr. R.J.H. Vlecken CBM

AGENDA
1.
2.

Opening.
Vaststellen van de agenda.

3.

Spreekrecht.

4.

Mededelingen.

5.

Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 30 maart 2022.

Benoemingen
6.
7.

Benoeming tijdelijke voorzitters en tijdelijke plaatsvervangend voorzitters
raadscommissies.
Benoemen leden en plaatsvervangende leden auditcommissie gemeente Weert.

Raadsvoorstellen
Hamerstukken
8.

Verantwoording van de besteding van de fractiebudgetten 2021 (initiatiefvoorstel
FVO).

9.

Verbouwing muziekcentrum de Bosuil.

10.

Huisvestingsvraagstuk Vrije School.

11.

Bestemmingsplan Roermondseweg 77A-79.

12.

Bestemmingsplan Rietstraat 25.

Bespreekstukken
13. Principeverzoek ruimte voor ruimte woning Breyvin tussen 11 en 13.
(Verwachte behandeltijd: 19:45 – 20:15 uur.)
14. Bestemmingsplan Doolhofstraat 45.
(Verwachte behandeltijd: 20:15 – 20:45 uur.)
15. Integraal Kindcentrum Boshoven.
(Verwachte behandeltijd: 20:45 – 21:30 uur.)
16. Communicatiestrategie Energietransitie.
(Verwachte behandeltijd: 21:30 – 22:00 uur.)
17. Bekrachtiging geheimhouding, opgelegd in de afgelopen raadscyclus op stukken die
aan de raad zijn overgelegd.
Dit raadsvoorstel wordt beschikbaar gesteld op 17 mei 2022.
(Verwachte behandeltijd: 22:00 – 22:05 uur.)
Raadsconsultaties
Bespreekstukken
18. Zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 en de ontwerpmeerjarenbegroting 20232027 Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.
(Verwachte behandeltijd: 22:05 – 22:20 uur.)
Raadsinformatie
Bespreekstukken
19.

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 L. Heuvelmans namens de fractie PvdA d.d. 11 maart 2022
inzake vragen aan het college over energiearmoede en schuldenproblematiek.
b. Brief van de heer L. Lambers namens de fractie VVD d.d. 24 maart 2022 inzake
vragen aan het college over verplaatsing Weerter Braderie.

20.

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 15 februari 2022
tot en met 14 april 2022. Kennisnemen van de lijst van ingekomen brieven.

21.

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet
doen. Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

22.

Kennisnemen van de financiële overzichten:
a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2022;

b.
Overzicht begrotingsuitkomsten 2022;
c. Overzicht reserves en voorzieningen 2022.

Hierna worden de deuren gesloten omdat de voorzitter zulks nodig oordeelt (artikel 23 lid
2 Gemeentewet)

AGENDA NIET OPENBAAR DEEL RAADSVERGADERING

23.

Beslissing raad of met gesloten deuren zal worden vergaderd (artikel 23 lid 3
Gemeentewet).

24.

Vaststellen van de concept-besluitenlijst van het besloten gedeelte van de
raadsvergadering van 18 december 2019 (ligt ter inzage in het geheime kastje).

25.

Vaststellen van de concept-besluitenlijst van het besloten gedeelte van de
raadsvergadering van 6 oktober 2021 (ligt ter inzage in het geheime kastje).

26.
27.
28.

Niet openbaar raadsvoorstel (hamerstuk; ligt ter inzage in het geheime kastje).
Opleggen geheimhouding omtrent het in deze besloten raadsvergadering
behandelde (artikel 25 lid 1 Gemeentewet).
Sluiting.

