
Klik hieronder op een van de links om het betreffende geluidfragment te 
openen:

Gecombineerde vergadering van de commissies BV-IW en Ruimte op 15 juni 2015

Het geluidsbestand van de totale vergadering:
http://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Downloads/Documenten/Bezuinigin
gen/GELUIDSBESTAND_COMMISSIES_KIEZEN_MET_VISIE_2015-06-15.mp3 

Voortzetting gecombineerde vergadering van de commissies BV-IW en Ruimte op 17 juni 
2015

Het geluidsbestand van de totale vergadering:
http://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Downloads/Documenten/Bezuinigin
gen/GELUIDSBESTAND_COMMISSIES_KIEZEN_MET_VISIE_2015-06-17.mp3 

De geluidsfragmenten per agendapunt (en thema):

1. Opening
http://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Downloads/Documenten/Bezuinigin
gen/CIE_2015-06-15_agendapunt_1.mp3 

2. Spreekrecht
- de heer Deuss (raad van toezicht zwembad)

http://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Downloads/Documenten/B
ezuinigingen/CIE_2015-06-15_agendapunt_2_spreekrecht_dhr_Deuss.mp3 

- de heer Pyka (dorpsraad Stramproy)
http://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Downloads/Documenten/B
ezuinigingen/CIE_2015-06-15_agendapunt_2_spreekrecht_dhr_Pyka.mp3 

- de heer Lenaers
http://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Downloads/Documenten/B
ezuinigingen/CIE_2015-06-
15_agendapunt_2_spreekrecht_dhr_Lenaers.mp3 

3. Vaststellen van de agenda
http://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Downloads/Documenten/Bezuinigin
gen/CIE_2015-06-15_agendapunt_3.mp3 

4. Keuzecatalogus “Kiezen met Visie”(Voorjaarsnota 2015)
 Thema economie

- 1e termijn Raad:
http://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Downloads/Documenten/B
ezuinigingen/CIE_2015-06-
15_agendapunt_4_economie_Raad_1e_termijn.mp3 
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- 1e termijn College:
http://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Downloads/Documenten/B
ezuinigingen/CIE_2015-06-
15_agendapunt_4_economie_College_1e_termijn.mp3 

 Thema woonklimaat
- 1e termijn Raad:

http://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Downloads/Documenten/B
ezuinigingen/CIE_2015-06-
15_agendapunt_4_woonklimaat_Raad_1e_termijn.mp3 

- 1e termijn College:
http://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Downloads/Documenten/B
ezuinigingen/CIE_2015-06-
15_agendapunt_4_woonklimaat_College_1e_termijn.mp3 

 Thema zorg 
- 1e termijn Raad:

http://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Downloads/Documenten/B
ezuinigingen/CIE_2015-06-15_agendapunt_4_zorg_Raad_1e_termijn.mp3 

- 1e termijn College:
http://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Downloads/Documenten/B
ezuinigingen/CIE_2015-06-15_agendapunt_4_zorg_College_1e_termijn.mp3 

 Thema participatie
- 1e termijn Raad:

http://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Downloads/Documenten/B
ezuinigingen/CIE_2015-06-
15_agendapunt_4_participatie_Raad_1e_termijn.mp3 

- 1e termijn College:
http://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Downloads/Documenten/B
ezuinigingen/CIE_2015-06-
15_agendapunt_4_participatie_College_1e_termijn.mp3 

 Thema algemeen
- 1e termijn Raad:

http://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Downloads/Documenten/B
ezuinigingen/CIE_2015-06-
15_agendapunt_4_algemeen_Raad_1e_termijn.mp3 

- 1e termijn College:
http://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Downloads/Documenten/B
ezuinigingen/CIE_2015-06-
15_agendapunt_4_algemeen_College_1e_termijn.mp3 

Schorsing vergadering 15-06-2015
http://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Downloads/Documenten/Bez
uinigingen/CIE_2015-06-15_schorsing.mp3 
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Voortzetting vergadering 17-06-2015
http://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Downloads/Documenten/Bez
uinigingen/CIE_2015-06-17_voortzetting.mp3 

Toelichting Meicirculaire
http://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Downloads/Documenten/Bez
uinigingen/CIE_2015-06-17_toelichting_Meicirculaire.mp3 
Vragen nav toelichting Meicirculaire
http://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Downloads/Documenten/Bez
uinigingen/CIE_2015-06-17_vragen_nav_toelichting_Meicirculaire.mp3 

2e termijn van de keuzecatalogus “Kiezen met Visie”(Voorjaarsnota 2015):
 Thema economie 

- 2e termijn:
http://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Downloads/Documenten/B
ezuinigingen/CIE_2015-06-17_agendapunt_4_economie_2e_termijn.mp3 

 Thema woonklimaat
- 2e termijn:

http://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Downloads/Documenten/B
ezuinigingen/CIE_2015-06-17_agendapunt_4_woonklimaat_2e_termijn.mp3 

 Thema zorg 
- 2e termijn:

http://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Downloads/Documenten/B
ezuinigingen/CIE_2015-06-17_agendapunt_4_zorg_2e_termijn.mp3 

 Thema participatie
- 2e termijn:

http://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Downloads/Documenten/B
ezuinigingen/CIE_2015-06-17_agendapunt_4_participatie_2e_termijn.mp3  

 Thema algemeen
- 2e termijn Raad:

http://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Downloads/Documenten/B
ezuinigingen/CIE_2015-06-17_agendapunt_4_algemeen_2e_termijn.mp3 

5. Keuzecatalogus “Kiezen met Visie”(Voorjaarsnota 2015)
http://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Downloads/Documenten/Bezuinigin
gen/CIE_2015-06-17_agendapunt_5.mp3 

6. Sluiting
http://www.weert.nl/BestuurlijkeInformatieWeert/Downloads/Documenten/Bezuinigin
gen/CIE_2015-06-17_agendapunt_6.mp3 
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