
 CONCEPT-ADVIESLIJST RAADSCOMMISSIE RUIMTE D.D. 16-11-2016

Voorzitter: P.J.R.L. Verheggen (voorzitter, Weert Lokaal)
Commissiegriffier: P.A.W. Otten

Aanwezig de leden: 
N.W. van den Bent (SP), H.C.M. Duijsters (SP), J.J.F. Engelen (VVD), M.A. Engelen-Weijen 
(Weert Lokaal), W.P.J. van Eijk (VVD), M.E.H. Geboers (SP), J. Heesakkers (CDA), L.C.G. Kusters 
(Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), T. Nijs (D66), J.M. Nouwen (CDA), P.J.H. Sijben 
(CDA), H.L. Stribos (CDA), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), F.B.C. Werps (D66), M. Zaaboul 
(PvdA), R.L.A.T. Zincken (Juist495)

Aanwezig de portefeuillehouders: 
A.F. van Eersel (VVD), en G. Gabriëls (Weert Lokaal)

Ambtelijke ondersteuning: S. van Mensvoort (agendapunt 9)

Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Beenders (DUS Weert), Winters(WL) en Kadra (PvdA) 
en de heer Goubet (SP).

Spreekrecht.
Er is een verzoek om spreekrecht ingekomen van de heer F. Smit bij agendapunt 7 (Natuur- en 
Landschapsvisie 2016). 

Vaststellen agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Vaststellen advieslijst commissie Ruimte d.d. 19 oktober  2016.
De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Ter kennisname:
5.1 Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 2 november  2016. 
Geen vragen c.q. opmerkingen.
5.2 Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.
Ter vergadering worden de volgende vragen beantwoord:
-De vraag over de stand van zaken van de Weerterlandpas (SP).
-De vraag over de uitvoering van het bomenbeleidsplan (CDA).
-De vraag over de kosten van de LED-verlichting St. Martinuskerk (VVD).
-De vraag over het krediet van de Poort van Limburg (CDA).

Rondvraag, incl. vragen over:
- TILS-stukken 
   (https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/); 
- Vragen artikel 40 RvO-brieven   
   (https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/vragen-artikel-40-rvo/).

De volgende vraag wordt ter vergadering door wethouder Van Eersel beantwoord:
-De vraag over het verkeersknelpunt N280 bij de ingang van Weert (CDA).

Wethouder Gabriels geeft aan dat de SDE-subsidies zijn gehonoreerd voor zonnepanelen 
op een aantal gemeentelijke gebouwen.

ONDERWERP
VOORSTEL

https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/
https://gemeenteraad.weert.nl/Documenten/vragen-artikel-40-rvo/


1. De Natuur- en landschapsvisie 2016 vaststellen. 
2. Met het uitvoeringsprogramma Natuur- en landschapsvisie oktober 2016 als    richtinggevend kader 
instemmen.
3. De financiële middelen opgebouwd in het Kwaliteitsfonds Buitengebied koppelen aan het 
uitvoeringsprogramma van de Natuur- en Landschapsvisie.
TOEZEGGINGEN
De gemeente maakt duidelijk voor burgers bij wie welke vraag gesteld moet worden 
(bijvoorbeeld bij Natuurmonumenten of de gemeente).
ADVIES COMMISSIE
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

ONDERWERP
VOORSTEL
Beschikbaar stellen werkbudget € 25.000,- projectsamenwerking Weert-Cranendonck-Kempenbroek.
TOEZEGGINGEN
Geen.
ADVIES COMMISSIE
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

ONDERWERP
VOORSTEL
Visie Centrum-Noorden Inspiratiekader Beekpoort-Noord 
TOEZEGGINGEN
Geen.
ADVIES COMMISSIE
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

ONDERWERP
VOORSTEL
Instemmen met Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2017 en de Tarieventabel 
parkeerbelastingen 2017 
TOEZEGGINGEN
Geen.
ADVIES COMMISSIE
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

ONDERWERP
Sluiting vergadering.
De voorzitter sluit om21.25 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

Aldus vastgesteld in de commissievergadering Ruimte van 14 december 2016,

De commissiegriffier,                      De commissievoorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten                    P.J.R.L. Verheggen


