
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

    
Aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst RO d.d. 15-04-2015 
 
 
Onderwerp 

 

Opening 

 � De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Er zijn geen 
berichten van verhindering. Mevrouw Kadra en de heer 
Vossen zullen later komen. De heer Van den Heuvel (WL) 
heeft zich aangemeld.  

 
 
Onderwerp 

 

Spreekrecht 

 � Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.  

 
 
Onderwerp 

 

Vaststellen agenda 

 � De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
Onderwerp 

 

Kennisnemen aandachtspunten- en actielijst informatie-

bijeenkomst raadscommissie RO d.d. 11-03-2015 

 � Er wordt kennisgenomen van de aandachtspunten- en 
actielijst. 

 
 
Onderwerp 

 

Kennisnemen van de lijsten van aan de raad gerichte 

brieven 

Acties  � Er wordt kennis genomen van de aan de raad gerichte 
brieven. 

 
 

Onderwerp 

 

Centrum Management Weert 2.0  

(de presentatie is te zien via het Bestuurlijk Informatie 

Systeem gemeenteraad.weert.nl) 

Aandachtspunten � Belang handhaven positie Weert als koopstad is groot. 
� Duur en financiering inzet kwartiermaker; continuïteit. 
� Niet alleen organisatie opnieuw inrichten, maar concrete 

knelpunten aanpakken.  
� Niet alleen leegstand in kernwinkelgebied aanpakken, maar 

ook leegstand winkels in buitenwijken. 
� Gelet op ervaringen uit het verleden zal moeten blijken of 

alle betrokken partijen ook daadwerkelijk willen meewerken. 
Acties  � In november 2015 stand van zaken agenderen voor 

informatiebijeenkomst commissie Ruimte.  

 
 
Onderwerp 

 

Evaluatie Weert 600 jaar stad (het youtube filmpje van 7 

minuten over Weert 600 is te zien via de link 

https://www.youtube.com/watch?v=S80XTLpZOrk) 
Aandachtspunten � Uit de evaluatie blijkt niet wat er niet goed is gegaan. 



� Het college moet nog aan de raad verantwoording afleggen 
over de besteding van de subsidie. Tot die tijd moet de 
stichting blijven bestaan. 

Acties  � De verantwoording van het college over de besteding van de 
subsidie voor Weert 600 wordt vóór de zomer aan de raad 
voorgelegd. 

 
 
Onderwerp 

 

Handhavings Uitvoerings Programma 2015  
(de presentatie is te zien via het Bestuurlijk Informatie 

Systeem gemeenteraad.weert.nl) 

Aandachtspunten  � Het jaarverslag 2014 geeft bij het onderdeel bouwen, 
monumenten en bestemmingsplannen slechts summier uitleg 
over de afwijking tussen planning en uitkomst controle 
bestemmingsplannen.   

Acties  � Geen.   
 
 
Onderwerp 

 

Maatschappelijk vastgoed (de presentatie is voor raads- en 

commissieleden te zien via het Bestuurlijk Informatie 

Systeem gemeenteraad.weert.nl; wordt later openbaar) 

Aandachtspunten  � Niet duidelijk is wie op basis van de verkoopzeef bepaalt 
welke panden verkocht worden omdat ze niet strategisch zijn 
en onder welke voorwaarden dat gebeurt. Positie raad? 

� Als de gemeente een pand wil verkopen waarin geen 
gemeentelijke dienst maar een andere organisatie is 
gehuisvest, moet rekening worden gehouden met de 
belangen van die organisatie.  

Acties  � Er wordt een raadsinformatiebrief met aanvullende informatie 
aan de raad beschikbaar gesteld.  

 
Onderwerp 

 

Bespreken van de projectenclassificatie, de 

voortgangsrapportages van de Strategische projecten en 

het totale projectenoverzicht 

Aandachtspunten  � De reden waarom een project niet groen is, wordt niet 
aangegeven.  

Acties  � De ontbrekende pagina’s bij het project stadhuis- en 
stationsomgeving worden nagezonden. 

� De commissieleden Van den Heuvel en Sijben krijgen van de 
heer T. van Tilburg nadere uitleg over de risico-analyses; op 
basis hiervan wordt de volgende projectrapportage op dit 
onderdeel verduidelijkt. 

� In mei komt het bouwplan nieuw winkelcentrum Leuken-
Groenewoud in de commissie.   

 
 
Onderwerp 

 

Stand van zaken Lemmers 

Aandachtspunten  � Geen.  
Acties  � De memo van de wethouder wordt naar de commissie 

gezonden.   

 
 
Onderwerp 

 

Stand van zaken Stationsplein 

Aandachtspunten  � Aandacht voor goede communicatie vanuit gemeente over 
ontstaan problemen.  

Acties  � Geen. 
 



 
Onderwerp 

 

Rondvraag wethouders Van Eersel, Litjens en Gabriëls 

 

 � Het verzoek van mw. Engelen (WL) om het parkeren door 
ambtenaren in samenhang met het nieuwe parkeerregime 
eerder dan in het najaar te evalueren, gelet op klachten van 
omwonenden dat de parkeerplekken aan de Wilhelminasingel 
door ambtenaren worden ingenomen, wordt ter vergadering 
beantwoord door wethouder Van Eersel. 

� Wethouder Litjens zal de vraag van dhr. Sijben (CDA) of de 
managementrapportage van de accountant inzake de 
interimcontrole van de jaarrekening al is ontvangen 
schriftelijk beantwoorden (TOEZEGGING). 

� De vraag van dhr. Van den Bent (SP) over herplant van 
bomen in relatie tot kabels en leidingen wordt ter 
vergadering door wethouder Litjens beantwoord. 

 


