
 

VOORLOPIGE AGENDA INFORMATIEBIJEENKOMST D.D. 19-07-2010  
 
1. Opening. 
 
2. Vaststellen agenda. 
 
 
RAADSSPREEKUUR (19.30 – 20.30 uur) 
 
Door burgers/bedrijven/instellingen aangemelde onderwerpen 
Geen aanmeldingen. 
 
 
BESTUURLIJKE INFORMATIERONDE (vanaf 20.30 uur) 
 
Presentaties 
3. Presentatie onderzoeksrapport “Planning en Control van het coalitieprogramma” 

door de heer Van Drunen van de Rekenkamer van de gemeente Weert (20.30 – 
21.30 uur) (portefeuillehouder Cardinaal). 

 
4. Bespreken opzet nieuwe programmabegroting (de programma-indeling, de format 

en de uitwerking). Presentatie door M. Knaapen, M. Meertens en E. Kerssemakers  
(21.30 – 22.15 uur) (portefeuillehouder Cardinaal).  

 
5. Opzet bezuinigingstraject. Presentatie door E. Kerssemakers (22.15 – 22.30 uur) 

(portefeuillehouder Cardinaal).  
 
6. Stadhuis:  

A. Procedurevoorstel (door E. Kerssemakers).  
B. De presentatie die op 21 juli 2010 tijdens een informatiebijeenkomst aan de 
omwonenden wordt toegelicht over onder andere verkeer en parkeren tijdens de 
bouw (door M. Arts). 
(22.30 – 23.15 uur) (portefeuillehouder Coolen). 
 

Rondvraag portefeuillehouders Niederer, Cardinaal, Coolen en Litjens 
7. Ter vergadering. 
 
TILS-stukken 
8. Bespreken van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 1 

juni 2010 om in te stemmen met het gefaseerd uitvoeren van bezuinigingen op 
gesubsidieerde professionele instellingen en hen met bijgevoegde brief hierover 
informeren, met uitzondering van Humanitas en De Zorggroep (geagendeerd op 
verzoek van de PvdA-fractie; portefeuillehouder H. Coolen). 

 
Themasessie 
Geen. 
 
Brieven burgers (beantwoord door college) 
Geen agenderingen. 
 
Onderwerpen vanuit raad(-sfracties) om oriënterend te bespreken 
Geen onderwerpen. 
 
9. Sluiting. 



 

 
 

 
 
 

 

 
Afsprakenlijst informatiebijeenkomst commissies Bestuurlijke en 

Maatschappelijke Zaken d.d. 19 juli 2010. 
 
 
Onderwerp Afspraak  
Begrotingsopzet Opmerkingen en suggesties uiterlijk 26 juli 2010 aanleveren bij 

griffier. Rekenkamer reageert dan ook.  
Bezuinigingstraject  • MT- en B&W-voorstellen aan raad beschikbaar stellen.  

• In B&W bespreken om voorstellen niet in BFO te bespreken, 
maar in raadscommissie en raad. 

Stadhuis  • Eind week 29 brief naar raad met uitleg wat er misging in 
procedure en hoe dit voortaan voorkomen kan worden.  

• Aantal vrachtbewegingen door aannemer laten aangeven.  
• Bezien of groene ruimte bij stadsbrug gedurende 3 jaar kan 

worden ingericht als extra parkeerterrein.  
Bezuinigingen 
gesubsidieerde 
professionele 
instellingen 

Brief bij B&W-besluit in week 29 naar raad zenden. 

 


