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VOORLOPIGE AGENDA RAADSCOMMISSIE BEDRIJFSVOERING-INWONERS D.D. 

19-10-2015  

 

DE BEHANDELTIJDEN ZIJN RICHTINGGEVEND. DEZE KUNNEN IN 

PRAKTIJK AFWIJKEN! 

 
ALGEMENE AGENDAPUNTEN 
1. Opening. 
 
2. Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht). 
 
3. Vaststellen agenda. 
 
4. Vaststellen advieslijst commissie BV-IW d.d. 21 september 2015. 

 
5. Ter kennisname: 
5.1    Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 15 september en 1 oktober 

2015. 

5.2  Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties. 
 
6.      RONDVRAAG, incl. vragen over:  

-TILS-stukken (https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/ter-inzage-
liggende-stukken-tils/); -vragen artikel 40 RvO-brieven 

(https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/vragen-artikel-40-rvo/). 
 

PORTEFEUILLEHOUDER STERK 
Geen voorstellen. 
 

PORTEFEUILLEHOUDER HEIJMANS 
7. Vaststellen Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 

gemeente Weert 2015 (initiatiefvoorstel FVO; B-stuk). 

 Behandeltijd: 20.00 uur – 20.15 uur. 
 
8.  Kennisnemen van de evaluatie van de vergaderstructuur en besluiten de huidige 

vergaderstructuur vooralsnog te handhaven (initiatiefvoorstel FVO; B-stuk). 
 Behandeltijd: 20.15 uur – 20.30 uur. 

 
PORTEFEUILLEHOUDER LITJENS  
9. Integrale Schulddienstverlening Weert (A-stuk). 
 Behandeltijd: 20.30uur- 20.45 uur. 
 
10.  Inbrengen wensen en bedenkingen omtrent analyse en de maatregelen die 

worden genomen dan wel worden overwogen om tot tekortreductie op het BUIG-
budget te komen (B-stuk). 

 Behandeltijd: 20.45 uur- 21.15 uur. 
 

PORTEFEUILLEHOUDER GABRIËLS 
11. Vaststellen van de nota 'voorzieningenplannen Weert', instemmen met het 

uitvoeringsprogramma 2015-2016 en kennis nemen van het inspraakverslag (A-
stuk). 
Behandeltijd: 21.15 uur- 22.00 uur. 
 

12.  Besluiten om de conceptnota 'Topsportbeleid 2015-2020' vast te stellen en 
hiervoor inspraak te verlenen en besluiten om een subsidie van maximaal € 
15.000,- te verlenen aan Stichting Stadstriathlon Weert voor de organisatie van 
de stadstriathlon in 2016 (B-stuk) (in dit agendapunt wordt het topsportbeleid 

behandeld). 

Behandeltijd: 22.00 uur- 22.40 uur. 
 

13. Besluiten om de conceptnota 'Topsportbeleid 2015-2020' vast te stellen en 
hiervoor inspraak te verlenen en besluiten om een subsidie van maximaal 
 € 15.000,- te verlenen aan Stichting Stadstriathlon Weert voor de organisatie van 
de stadstriathlon in 2016 (B-stuk) (in dit agendapunt wordt de subsidie 

behandeld). 

Behandeltijd: 22.40 uur- 22.45 uur. 
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14.  Besluiten een subsidie van € 7.932,- te verlenen aan Stichting Weerter 
Topvolleybal voor het spelen van damesvolleybal in de eerste divisie in het seizoen 
2015-2016 (B-stuk). 
Behandeltijd: 22.45 uur- 23.00 uur. 
 

15. Sluiting vergadering. 


