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Het doel/de aanleiding van de presentatie 

 

� Het doel van de presentatie is de raad vroegtijdig te betrekken bij het komen tot 

een actuele, gebruiksvriendelijke, eigentijdse en eenvoudige "Handleiding 

Bijzondere wetten” welke betrekking heeft op heel Weert. Aandachtspunt is dat 

handleiding (instrumentarium) en regelgeving (beleidsmatige inhoud) goed op 

elkaar aansluiten. Om de juiste richting te bepalen is het van belang vooraf te 

weten hoe de Raad aankijkt tegen een aanpak waarin instrumentarium en 

INFORMATIEFORMULIER TBV DE AGENDACOMMISSIE 
VOOR AANMELDING VAN EEN ONDERWERP VOOR DE 

(EXTRA) INFORMATIEBIJEENKOMST 

Toelichting  

Dit formulier biedt informatie aan de agendacommissie om te kunnen besluiten over 
agendering van het onderwerp.  
 
Richtlijnen: 

• Doel agendering: raad informeren en laten meedenken over nieuwe ontwikkelingen en 
complexe dossiers. 

• Vorm: presentatie of (interactieve) werksessie. 
• Er mag nog geen raadsvoorstel voorliggen. 
• Duur: afhankelijk van werkvorm (zie hierna). 
• Een presentatie wordt op vrijdag vóór de informatiebijeenkomst aan de raad beschikbaar 

gesteld, tenzij het niet-openbare informatie betreft. 
• Een presentatie wordt na de bijeenkomst openbaar in het raadsinformatiesysteem geplaatst 

tenzij vooraf wordt verzocht dit niet te doen! 
• ATTENTIE: vanwege de AVG mogen er geen personen zichtbaar zijn op foto’s in 

presentaties, tenzij deze personen nadrukkelijk toestemming ervoor hebben gegeven! Deze 
toestemming moet dan worden overgelegd.  

• De informatiebijeenkomsten vinden plaats in de raadzaal. 
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OMSCHRIJVING VAN DE PRESENTATIE  

PRESENTATOR 

 

 

PORTEFEUILLEHOUDER 

 

 
OPENBAAR OF NIET OPENBAAR 



 

 

beleidsmatige inhoud gecombineerd worden. Daarom graag de mogelijkheid 

een korte presentatie te geven, maar daar ook een interactieve ‘Mentimeter’ 

aan te koppelen. 

� De huidige Beheervisie Binnenstad bestaat uit een verzameling van 

uitgangspunten en (beleid)stukken, zoals drank- en horecabeleid, 

evenementenbeleid en uit diverse bijzondere wetten voortvloeiend beleid (o.a. 

Algemene Plaatselijke Verordening). Hiermee is beoogd de kwaliteit van de 

binnenstad te verbeteren. Deze visie is ooit opgesteld om bewoners, 

ondernemers en bezoekers van de binnenstad van Weert een instrument te 

bieden op een eenvoudige manier toegang te krijgen tot de spelregels voor het 

gebruik van de openbare ruimte. De beheervisie is echter niet meer actueel 

door wijziging van regelgeving en beleidskeuzes. Hierdoor kan de beheervisie 

niet meer op een juiste wijze gebruikt worden. 

� Het evenementenbeleid en het horecabeleid zijn onderwerpen in het geheel en 

vragen tevens elk op zich aanpassing vanwege ontwikkelingen in de 

maatschappij en wijzigingen in wet- en regelgeving. Deze beleidsnota's staan 

ook op de beleidskalender om in onderlinge samenhang te worden aangepast. 

� Mentimeter-sessie. Dit betreft een aantal vragen, waar de raadsleden middels hun smart-

phone op kunnen reageren.  

 

 

 
 
� Presentatie: 5 minuten en 40 minuten voor Mentimeter i.c.m. discussie 

 

 

B&W-besluiten, raadsbesluiten, aangenomen moties of toezeggingen zijn: 
� 18 juni 2019 keuzesessie in het College van B&W 

� 20 augustus 2019 presentatie aan het College van B&W  

� diverse onderwerpen en data 2018. O.a. evenementenbeleid, horecabeleid (nav Glas of 

Plastic onderwerp), bevoorrading promenadegebied. 

 

Na de presentatie in de vergadering van de Raad op 27 augustus 2019 volgt een uitwerking 

van de input tot aanpassing van evenementenbeleid en het horecabeleid. 

Planning: raadsbesluitvorming (vaststelling verordeningen) november/december 2019. 

De planning wordt nader toegelicht in de presentatie op 27 augustus. 
 

Ingangsdatum ingebruikneming nieuwe handleiding is gepland op 1 januari 2020 
Zodra er schriftelijke stukken (of andere relevante informatie) over het onderwerp 
voorafgaand aan de informatiebijeenkomst beschikbaar zijn worden deze toe- en/of 
nagezonden. 

IS ER EEN RELATIE MET EERDERE BESLUITVORMING? 

PLANNING VERDERE PROCES 

 

B   BIJLAGEN 

BENODIGDE TIJD 

WANNEER EEN ANDERE WERKVORM WORDT VOORGESTELD DAN EEN PRESENTATIE 

DIT HIERONDER OMSCHRIJVEN EN MOTIVEREN  


