
Overzicht van vragen / inlichtingen artikel 40 ex RvO geregistreerd in 2018

De behandeling van de beantwoording op de vragen inzake artikel 40 van het Regelement van Orde vind niet 
meer plaats in de raadsvergadering. Het besluit van het college zal nu na vaststelling worden toegevoegd. Evt. 
vragen over de beantwoording worden gesteld in de rondvraag van de informatiebijeenkomsten. 

Brief 
nummer

Datum
brief

Onderwerp Antwoord 
behandeld 
in college

01 10-01-2018 Brief van mevrouw K. Duijsters namens de fractie SP d.d. 10 
januari 2018 inzake vragen aan het college over vuurwerk 
rond jaarwisseling 2017-2018.

BW 06-02-2018 - 10
Antwoordbrief college
Brief SP

25-02-2018 Brief van mevrouw K. Duijsters namens de fractie SP d.d. 25 
februari 2018 inzake aanvullende vragen aan het college 
over vuurwerk rond jaarwisseling 2017-2018.

Brief SP aanv. vragen
Antwoordbrief aan SP

02 15-01-2018 Brief van de heer T. van Gemert namens de fractie VVD d.d. 
15 januari 2018 inzake vragen aan het college over 
onveilige verkeerssituaties.

BW 06-02-2018 - 08
Antwoordbrief college
Brief VVD

03 05-02-2018 Brief van mevrouw W. van Eijk namens de fractie VVD d.d. 2 
februari 2018 inzake vragen aan het college over Wet 
taaleis.

BW 06-03-2018 - 06
Antwoordbrief college
Brief VVD

04 09-05-2018 Brief van de heer T. van Gemert namens de fractie VVD d.d. 
9 mei 2018 inzake vragen aan het college over het Blauwe 
Meertje.

BW 29-05-2018 – 10
Antwoordbrief college
Brief VVD

05 18-05-2018 Brief van mevrouw K. Duijsters namens de fractie SP d.d. 18 
mei 2018 inzake vragen aan het college over voorkomen 
stalbranden.

BW 03-07-2018 – 16
Antwoordbrief college
Brief SP

06 05-07-2018 Brief van de heer J. Wiezer namens de fractie VVD d.d. 5 juli 
2018 inzake vragen aan het college over urgentieverklaring 
statushouders en toewijzen sociale huurwoningen.

BW 14-08-2018 – 16
Antwoordbrief college
Brief VVD

07 18-07-2018 Brief van de heer R. van Dooren namens de fractie DUS 
Weert d.d. 18 juli 2018 inzake vragen aan het college over 
armoedebeleid.

BW 14-08-2018 – 26
Antwoordbrief college
Brief DUS Weert

08 05-08-2018 Brief van de heer J. Heesakkers namens de fractie CDA d.d. 
5 augustus 2018 inzake vragen aan het college over stand 
van zaken hotelontwikkeling.

BW 11-09-2018 – 03
Antwoordbrief college
Brief CDA

11-09-2018 Brief van de heer J. Heesakkers namens de fractie CDA d.d. 
11 september 2018 inzake aanvullende vragen aan het 
college over stand van zaken hotelontwikkeling.

BW 18-09-2018 – 05
Antwoordbrief college
Brief CDA aanv vragen

09 10-08-2018 Brief van mevrouw M. van den Bergh namens de fractie VVD 
d.d. 10 augustus 2018 inzake vragen aan het college over 
Veiligheidsregio en communicatie bij noodsituaties.

BW 11-09-2018 – 13 
Antwoordbrief college
Brief VVD

10 28-08-2018 Brief van de heren P. Scholten en R. van Dooren namens de 
fractie DUS Weert d.d. 28 augustus 2018 inzake vragen aan 
het college over situatie perceel Moeselpeelweg 8 naar 
aanleiding van diverse publicaties inzake Moeselpeelweg
8 en Scheepsbouwkade 21.

BW 25-09-2018 – 10
Antwoordbrief college
Brief DUS Weert

11 06-09-2018 Brief van mevrouw C. Beenders-van Dooren en de heren P. 
Scholten en R. van Dooren namens de fractie DUS Weert 
d.d. 6 september 2018 inzake vragen aan het college over
de huisvesting van arbeidsmigranten op de locatie 
Kazernelaan 101 te Weert.

BW 09-10-2018 - 06
Antwoordbrief college
Brief DUS Weert

09-10-2018 Brief van de heer J. Wiezer namens de fractie VVD d.d. 9 
oktober 2018 inzake aanvullende vragen aan het college 
over de huisvesting statushouders.

Mondeling beantwoord 
in raadsvergadering 
d.d. 9-10-2018
Brief VVD aanv vragen

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2018/09-oktober/19:30/vragen-rondvraag-VVD-fractie-huisvesting-statushouders.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2018/09-oktober/19:30/Rondvraag
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2018/09-oktober/19:30/Rondvraag
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2018/09-oktober/19:30/Rondvraag
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/vragen-artikel-40-rvo/Brief-11-2018-09-06-DUS-Weert-inzake-de-huisvesting-van-arbeidsmigranten-op-de-locatie-Kazernelaan-101-te-Weert.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/vragen-artikel-40-rvo/Brief-11-2018-10-09-Antwoord-aan-DUS-Weert-inzake-de-huisvesting-van-arbeidsmigranten-op-de-locatie-Kazernelaan-101-te-Weert.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/vragen-artikel-40-rvo/Brief-10-2018-08-28-DUS-Weert-inzake-Situatie-perceel-Moeselpeelweg-8-naar-aanleiding-van-diverse-publicaties-inzake-Moeselpeelweg.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/vragen-artikel-40-rvo/Brief-10-2018-09-26-Antwoord-aan-DUS-Weert-inzake-Situatie-perceel-Moeselpeelweg-8-naar-aanleiding-van-diverse-publicaties-inzake-Moeselpeelweg.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/College-van-B-W/2018/25-september/10:00/BW180925-10-B-W-besluit-DJ-583221-over-Vragen-art-40-RvO-situatie-Moeselpeelweg-8.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/vragen-artikel-40-rvo/Brief-09-2018-08-10-VVD-inzake-Veiligheidsregio-en-communicatie-bij-noodsituaties.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/vragen-artikel-40-rvo/Brief-09-2018-09-11-Antwoord-aan-VVD-inzake-Veiligheidsregio-en-communicatie-bij-noodsituaties.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/College-van-B-W/2018/11-september/10:00/180911-13-B-W-besluit-DJ-583254-over-Vragen-VVD-artikel-40-RvO-communicatie-bij-noodsituaties.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/vragen-artikel-40-rvo/Brief-08-2018-09-11-CDA-aanvullende-vragen-inzake-aanvullende-vragen-stand-van-zaken-hotelontwikkeling.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/vragen-artikel-40-rvo/Brief-08-2018-09-18-Antwoord-aan-CDA-aanvullende-vragen-inzake-aanvullende-vragen-stand-van-zaken-hotelontwikkeling.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/College-van-B-W/2018/18-september/10:00/BW180918-05-B-W-besluit-DJ-584835-over-Aanvullende-vragen-over-stand-van-zaken-hotelontwikkeling-Van-der-Valk-door-fractie-CDA-Weert.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/vragen-artikel-40-rvo/Brief-07-2018-08-05-CDA-inzake-stand-van-zaken-hotelontwikkeling.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/vragen-artikel-40-rvo/Brief-08-2018-09-11-Antwoord-aan-CDA-inzake-stand-van-zaken-hotelontwikkeling.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/College-van-B-W/2018/11-september/10:00/180911-03-B-W-besluit-DJ-579102-over-Vragen-over-stand-van-zaken-hotelontwikkeling-Van-der-Valk-door-de-fractie-CDA-Weert.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/vragen-artikel-40-rvo/Brief-07-2018-07-18-DUS-Weert-inzake-armoedebeleid.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/vragen-artikel-40-rvo/Brief-07-2018-08-15-Antwoord-aan-DUS-Weert-inzake-armoedebeleid.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/College-van-B-W/2018/14-augustus/10:00/180814-26-B-W-besluit-DJ-573990-over-Vragen-artikel-40-RvO-inzake-armoedebeleid.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/vragen-artikel-40-rvo/Brief-06-2018-07-05-VVD-inzake-urgentieverklaring-statushouders-en-toewijzen-sociale-huurwoningen.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/vragen-artikel-40-rvo/Brief-06-2018-08-15-Antwoord-aan-VVD-inzake-urgentieverklaring-statushouders-en-toewijzen-sociale-huurwoningen.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/College-van-B-W/2018/14-augustus/10:00/180814-16-B-W-besluit-DJ-572074-over-Vragen-artikel-40-RvO-van-de-VVD-inzake-voorrangsregeling-statushouders.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/vragen-artikel-40-rvo/Brief-05-2018-05-18-SP-inzake-voorkomen-stalbranden.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/College-van-B-W/2018/03-juli/10:00/180703-16-Bijlage-bij-B-W-besluit-DJ-499963-Antwoordbrief-vragen-art-40-RvO-voorkomen-stalbranden.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/College-van-B-W/2018/03-juli/10:00/180703-16-B-W-besluit-DJ-499963-over-vragen-art-40-RvO-voorkomen-stalbranden.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/College-van-B-W/2018/29-mei/10:00/180529-10-Bijlage-bij-B-W-besluit-DJ-493936-Brief-VVD-vragen-conform-artikel-40-RvO-over-dagstrand-Centrale-Zandwinning-Weert.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/College-van-B-W/2018/29-mei/10:00/180529-10-Bijlage-bij-B-W-besluit-DJ-493936-Antwoordbrief-aan-VVD-vragen-conform-artikel-40-RvO-over-dagstrand-Centrale-Zandwinning-Weert.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/College-van-B-W/2018/29-mei/10:00/180529-10-B-W-besluit-DJ-493936-over-Vragen-conform-artikel-40-RvO-over-dagstrand-Centrale-Zandwinning-Weert.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/vragen-artikel-40-rvo/Brief-03-2018-02-05-VVD-inzake-Wet-taaleis.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/vragen-artikel-40-rvo/Brief-03-2018-03-08-Antwoord-aan-VVD-inzake-Wet-taaleis.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/College-van-B-W/2018/06-maart/10:00/BW180306-06-scan-DJ-477105.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/vragen-artikel-40-rvo/Brief-02-2018-01-15-VVD-inzake-onveilige-verkeerssituaties.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/vragen-artikel-40-rvo/Brief-02-2018-02-06-Antwoord-aan-VVD-inzake-onveilige-verkeerssituaties.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/College-van-B-W/2018/06-februari/10:00/BW180206-08-scan-DJ-34747.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/vragen-artikel-40-rvo/Brief-01-2018-02-28-Antwoord-aan-SP-inzake-aanvullende-vragen-over-vuurwerk-rond-jaarwisseling-2017-2018-pdf.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/vragen-artikel-40-rvo/Brief-01-2018-02-25-SP-inzake-aanvullende-vragen-over-vuurwerk-rond-jaarwisseling-2017-2018-pdf.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/vragen-artikel-40-rvo/Brief-01-2018-01-10-SP-inzake-vuurwerk-rond-jaarwisseling-2017-2018-pdf.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/vragen-artikel-40-rvo/Brief-01-2018-02-06-Antwoord-aan-SP-inzake-vuurwerk-rond-jaarwisseling-2017-2018-pdf.pdf
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/College-van-B-W/2018/06-februari/10:00/BW180206-10-scan-DJ-35227.pdf


Overzicht van vragen / inlichtingen artikel 40 ex RvO geregistreerd in 2017

12 15-09-2018 Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 
d.d. 15 september 2018 inzake vragen aan het college over 
BsGW en ZZP’ers.

Nog niet beantwoord.
Brief D66

https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/vragen-artikel-40-rvo/Brief-12-2018-09-15-D66-inzake-BsGW-en-ZZP-ers.pdf

