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13.

CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE
WEERT OP 23 SEPTEMBER 2020, VOORTGEZET OP 24 SEPTEMBER 2020, VANAF 19:30 UUR,
ZONDER PUBLIEK. VOOR PUBLIEK VIA LIVE STREAM TE VOLGEN.

0

De beelden van de raadsvergadering kunt u terug zien via het “archief” op
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/ .

0

Heropening raadsvergadering

0

RAADSVOORSTELLEN

0

BESPREEKSTUKKEN

0

Verkeersveiligheid Laarderweg en Rietstraat.

4

VOORSTEL
1. In te stemmen met het realiseren van een verkeersveilige inrichting van de Laarderweg en de
Rietstraat en rioolvervanging in de Laarderweg.
2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 315.000,- voor het treffen van
verkeersmaatregelen op de Laarderweg en de Rietstraat en de jaarlijkse lasten van € 9.450,- ten laste
te brengen van het begrotingssaldo.
3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 365.000,- voor vervanging van de
riolering in de Laarderweg en de kapitaallasten van € 7.908,- ten laste te brengen van de voorziening
riolering.
BESLUITVORMING
Raadslid Sijben neemt ter voorkoming van de schijn van belangenverstrengeling niet deel aan de
beraadslagingen en besluitvorming.
Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
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14.

Eindrapport rekenkamer Weert naar aanleiding van het onderzoek "Toegang en Tevredenheid
Jeugdhulp in de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert” (initiatiefvoorstel commissie S&I - M&B)

7

VOORSTEL
Kennis te nemen van en over te nemen de constateringen en aanbevelingen van de rekenkamer
Weert naar aanleiding van het onderzoek "Toegang en Tevredenheid Jeugdhulp in de gemeenten
Leudal, Nederweert en Weert”.
BESLUITVORMING
Het amendement van de fracties Weert Lokaal en D66 wordt met voorstemmen van de fracties Weert
Lokaal, D66, CDA, VVD en Duijsters (21 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties PvdA en
DUS Weert (4 stemmen tegen) aanvaard.
Stemverklaring van de fracties PvdA en DUS Weert vóór het voorstel.
Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

15.

Vertrouwenscommissie en burgerpeiling (Initiatiefvoorstel FVO).

8

VOORSTEL
1) In te trekken de "Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van
de burgemeester voorbereidt, op de raadscommissie, die functioneringsgesprekken met de
burgemeester houdt en op de raadscommissie, die de aanbeveling tot herbenoeming van de
burgemeester voorbereidt", vastgesteld bij besluit van 24 september 2014 en laatstelijk gewijzigd bij
besluit van 26 september 2018.
2) Vast te stellen de "Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Weert 2020".
3) Wethouder M. van den Heuvel te benoemen tot adviseur van de vertrouwenscommissie in de thans
aan de orde zijnde procedure tot benoeming van een burgemeester.
4) Raadslid H. Stals te benoemen tot lid van de vertrouwenscommissie ter vervanging van zijn
fractievoorzitter.
5) Te besluiten tot het houden van een enquête onder de inwoners van Weert over het profiel van de
nieuwe burgemeester en de resultaten daarvan te betrekken bij de op te stellen profielschets.
BESLUITVORMING
De raadsleden van de fractie DUS Weert nemen niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming
over dit voorstel en verlaten de zaal.
Het amendement leden vertrouwenscommissie van de fractie CDA wordt unaniem aanvaard.
Het amendement tijdelijke beëindiging werkzaamheden vertrouwenscommissie van de fractie CDA
wordt unaniem aanvaard.
Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
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16.

Evaluatie en aanpassing beleid ten aanzien van huisvesting internationale werknemers.

9

VOORSTEL
Van de evaluatie van het beleid kennis te nemen en met de aanpassingen van het beleid ten aanzien
van de huisvesting van internationale werknemers in te stemmen.
BESLUITVORMING
Het amendement van de fracties Duijsters en D66 wordt unaniem aanvaard.
Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

17.

Bekrachtiging geheimhouding, opgelegd in de afgelopen raadscyclus op stukken die aan de raad zijn
overgelegd.

2

VOORSTEL
De geheimhouding te bekrachtigen op de volgende stukken die in de afgelopen raadscyclus aan de
raad zijn overgelegd:
• de niet-openbare besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van Burgemeester en
Wethouders d.d. 30-06-2020, 07-07-2020, 09-07-2020, 14-072020, 17-07-2020, 23-07-2020, 24-072020, 25-08-2020, 01-09-2020 en 08-092020;
• niet-openbaar collegebesluit van 16-06-2020 nummer 3 met bijbehorende memo d.d. 25-05-2020;
• niet-openbaar collegebesluit van 30-06-2020 nummer 5;
• niet-openbare bijlage 7 van collegebesluit nummer 7 van 14-07-2020 (TILS 1600);
• niet-openbare concept-advieslijst-verslag van het besloten gedeelte van de vergadering van de
commissie S&I d.d. 14-05-2019 en 03-12-2019;
• niet-openbare concept-advieslijst-verslag van het besloten gedeelte van de vergadering van de
commissie S&I d.d. 08-09-2020;
• niet-openbare concept-verslagen van het fractievoorzittersoverleg d.d. 08-012020, 08-05-2020, 1105-2020, 12-05-2020, 13-05-2020, 26-05-2020 en 29-052020.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

RAADSCONSULTATIES

0

HAMERSTUKKEN

0
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18.

Ontwerpbegrotingswijziging 2021 Gemeenschappelijke Regeling RUD Limburg Noord.

3

VOORSTEL
1. kennis te nemen van de ontwerpbegrotingswijziging 2021 van de GR RUD LN.
2. eventuele zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegrotingswijziging kenbaar te maken.
BESLUITVORMING
De raad besluit niet tot het kenbaar maken van zienswijzen. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke
stemming aanvaard.

20.

RAADSINFORMATIE

0

BESPREEKSTUKKEN

0

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.

4

VOORSTEL
Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 Reglement van Orde voor de vergaderingen en
andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert bespreken.
a. Brief van mevrouw J. Kleinmoedig en de heer P. Küsters namens de fractie Weert Lokaal d.d. 16
juni 2020 inzake vragen aan het college over afvalcontainers Leuken.
b. Brief van mevrouw F. Kadra namens de fractie PvdA d.d. 21 augustus 2020 inzake vragen aan het
college over invoeren van de woonplicht bij de koop van een woning.
BESLUITVORMING
Geen vragen c.q. opmerkingen.

21.

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 1 juni 2020 tot en met 15 augustus
2020. Kennisnemen van de ingekomen brieven.

2

VOORSTEL
Kennisnemen van de ingekomen brieven.
BESLUITVORMING
De raad heeft kennis genomen van de ingekomen brieven.
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22.

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen. Voor
kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

2

VOORSTEL
Voor kennisgeving aannemen van de lijst van ingekomen brieven.
BESLUITVORMING
De raad heeft de lijst van ingekomen stukken voor kennis aangenomen.

23.

Kennisnemen van de financiële overzichten.

3

VOORSTEL
Kennisnemen van de financiële overzichten.
a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2020;
b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2020;
c. Overzicht reserves en voorzieningen 2020.
BESLUITVORMING
De raad heeft kennis genomen van de financiële overzichten.

23A. Motie vreemd aan de orde van de dag inzake belangstelling kernenergie.

2

VOORSTEL
De motie aannemen.
BESLUITVORMING
De motie wordt ter vergadering gewijzigd.
Stemverklaringen van de raadsleden Van Dooren (DUS Weert), Van Gemert (VVD), Goubet (Weert
Lokaal), Küsters (Weert Lokaal) en Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal) vóór de motie.
Stemverklaringen van de raadsleden Mols (CDA) en Beenders-Van Dooren (DUS Weert) tegen de
motie.
De motie wordt na hoofdelijke stemming met voorstemmen van de raadsleden Van Dooren (DUS
Weert), Van Gemert (VVD), Goubet (Weert Lokaal), Küsters (Weert Lokaal), Wiezer (VVD), Henderikx
(Weert Lokaal), Emans (Weert Lokaal), Van den Bergh (VVD), Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal),
Houben (Weert Lokaal) en Briels (Weert Lokaal) (11 stemmen vóór) en tegenstemmen van de
raadsleden Stals (CDA), Heesakkers (CDA), Stroek (CDA), Kadra (PvdA), Sijben (CDA), Mols (CDA),
Yücel (Weert Lokaal), Steinbach (D66), Beenders-Van Dooren (DUS Weert), Marechal-Wolter (DUS
Weert), Duijsters (fractie Duijsters), Winters (Weert Lokaal), Van de Loo (Weert Lokaal) en
Kleinmoedig (Weert Lokaal) (14 stemmen tegen) verworpen.
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23B. Motie vreemd aan de orde van de dag inzake Cruyff Court.

1

VOORSTEL
Motie aannemen.
BESLUITVORMING
Stemverklaringen van de fracties Duijsters, D66 en raadslid Van Dooren tegen de motie.
De motie wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, VVD, PvdA en de raadsleden
Beenders-van Dooren (DUS Weert) en Marechal-Wolter (DUS Weert) (22 stemmen vóór) en
tegenstemmen van de fracties Duijsters en D66 en raadslid Van Dooren (DUS Weert) (3 stemmen
tegen) aanvaard.

24.

Sluiting.

0

De voorzitter sluit de vergadering op 24 september 2020 om 22.25 onder dankzegging aan de
aanwezigen.

.

ONDERTEKENING

0

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 4 november 2020,

De griffier,

De voorzitter,

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

C.C. Leppink-Schuitema

Bezoekadres Wilhelminasingel 101 6001 GS Weert
Postadres Postbus 950 6000 AZ Weert
(0495) 57 50 00
gemeente@weert.nl
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