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0

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

0

AANWEZIGEN

0

VOORZITTER
C.C. Leppink-Schuitema (burgemeester)
GRIFFIER
Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten (raadsgriffier)
AANWEZIG DE RAADSLEDEN:
I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal),
R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (fractie Duijsters), P.H.A.M. Emans (Weert
Lokaal), drs. T.J.J. van Gemert (VVD; niet aanwezig bij agendapunt 19), J.W.J. Goubet (Weert
Lokaal), J. Heesakkers (CDA), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), R.H.M. Houben (Weert Lokaal),
C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal;
vanaf agendapunt 6), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), mr. L.F.J.M. Lambers (VVD; op 24-09-2020 niet
aanwezig), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), M.J. Marechal-Wolter (DUS Weert), P.H.H.G. Mols
(CDA), P.J.H. Sijben (CDA; niet aanwezig bij agendapunt 13), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal;
op 24-09-2020 niet aanwezig), H. Stals (CDA), L.A.W. Steinbach (D66), J.E.H.M. Stroek (CDA), J.H.
Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), T. Winters (CDA; op 24-09-2020 niet aanwezig) en F.
Yücel (Weert Lokaal).
AANWEZIG DE WETHOUDERS:
Drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen MSc
(CDA), drs. W.P.J. van Eijk (VVD) en drs. P.P.H. Sterk.
AFWEZIG HET RAADSLID
M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal).
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1.

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

0

Opening.

0

De burgemeester leest een verklaring voor bij gelegenheid van de start van het nieuwe vergaderjaar.
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
De raad herdenkt oud-raadslid Jo Berckmans, die op 18 juli jl. is overleden.
Mw. M. Engelen van de fractie Weert Lokaal heeft zich afgemeld wegens ziekte.

2.

Vaststellen van de agenda.

1

· Vanwege aanwezige sprekers wordt agendapunt 19 (omgevingsvergunning bosontwikkeling) na
agendapunt 12 behandeld.
· De CDA-fractie stelt voor om agendapunt 12 (realisatie Cruyff Court) van de agenda af te halen. De
raad stemt hiermee in met voorstemmen van de fracties CDA, DUS Weert, VVD en Duijsters (14
stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, D66 en PvdA (13 stemmen tegen).
· De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.
· Raadslid T. van Gemert (VVD) zal vanwege een persoonlijk belang niet deelnemen aan de
beraadslagingen en besluitvorming bij agendapunt 19 (omgevingsvergunning bosontwikkeling).

3.

Spreekrecht.

4

Er wordt spreekrecht uitgeoefend door:
1) Dhr. S. Smolenaers bij agendapunt 12.
2) Dhr. E. Prast namens de dorpsraad Swartbroek bij agendapunt 11.
3) Mevr. P. Stals bij agendapunt 11.
4) Mevr. M. Beckers bij agendapunt 11.
5) Dhr. W. Douven bij agendapunt 11.
6) Dhr. R. van Schijndel namens Natuurmonumenten bij agendapunt 19.
7) Dhr. W. Peters bij agendapunt 19.

4.

Mededelingen.

0

Er zijn geen mededelingen.
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5.

Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 juli 2020 (voortgezet op 9 juli 2020).

2

VOORSTEL
Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 juli 2020 (voortgezet op 9 juli 2020).
BESLUITVORMING
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

6.

PERSONELE AANGELEGENHEDEN

0

Benoemen raadslid mevrouw J.C. Kleinmoedig namens de fractie Weert Lokaal.

1

VOORSTEL
A. Onderzoek geloofsbrieven van de tot lid van de raad benoemd verklaarde: mevrouw J.C.
Kleinmoedig.
B. Beslissen tot toelating als lid van de raad van de gemeente Weert van mevrouw J.C. Kleinmoedig.
C. Beëdigen van het toegelaten raadslid mevrouw J.C. Kleinmoedig.
BESLUITVORMING
De raad heeft de geloofsbrieven van mevrouw J.C. Kleinmoedig onderzocht en in orde bevonden. De
raad heeft mevrouw Kleinmoedig toegelaten als lid van de raad van de gemeente Weert. Zij heeft in
handen van de voorzitter de verklaring en belofte afgelegd.

7.

RAADSVOORSTELLEN

0

HAMERSTUKKEN

0

Herinrichting en vergroening Wilhelminastraat.

5

VOORSTEL
1. Akkoord te gaan met het definitief ontwerp van de Wilhelminastraat.
2. Akkoord te gaan om het restant van € 250.000 in het krediet "Driesveldlaan en Stadhuisomgeving",
in te zetten voor de herinrichting van de Wilhelminastraat.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/23-september/19:30/print

3/8

23-10-2020

Vergadering, Gemeente Weert

8.

Bestemmingsplan Truyenhoekweg 7 en 11.

11

VOORSTEL
1. Het bestemmingsplan "Truyenhoekweg 7 en 11" met planidentificatienummer
NL.IMRO.0988.BPTruyenhoekweg7-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
2. Het bestemmingsplan "Truyenhoekweg 7 en 11" aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk
plan.
3. Voor het bestemmingsplan "Truyenhoekweg 7 en 11" geen exploitatieplan vast te stellen.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

9.

Bestemmingsplan Burgemeester Smeijersweg Stramproy.

10

VOORSTEL
1. Het bestemmingsplan 'Burgemeester Smeijersweg Stramproy' met planidentificatie
NL.IMRO.0988.BPBurgsmeijersweg-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
2. Het bestemmingsplan 'Burgemeester Smeijersweg Stramproy' aan te merken als authentiek digitaal
ruimtelijk plan.
3. Voor het bestemmingsplan 'Burgemeester Smeijersweg Stramproy' geen exploitatieplan vast te
stellen.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

10.

Constructie Ursulinengarage.

5

VOORSTEL
Akkoord te gaan met herstelwerkzaamheden van de Ursulinengarage voor € 1.400.000,- en de kosten
ten laste van de algemene reserve te brengen.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

BESPREEKSTUKKEN
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11.

Woningbouw Kapelheuvelstraat.

25

VOORSTEL
1. Met het openen van de grondexploitatie Kapelheuvelstraat voor 12 woningen in te stemmen.
2. De door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de niet-openbare bijlage van het
raadsvoorstel te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2
sub b Wet openbaarheid van bestuur.
3. Het bestemmingsplan "Kapelheuvelstraat" met planidentificatienummer
NL.IMRO.0988.BPKapelheuvelstr-VA01 gewijzigd vast te stellen.
4. Het bestemmingsplan "Kapelheuvelstraat" aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
5. Voor het bestemmingsplan "Kapelheuvelstraat" geen exploitatieplan vast te stellen.
6. Gedeputeerde Staten van Limburg te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan
de voorgeschreven termijn van 6 weken tot bekendmaking van het vastgestelde bestemmingsplan
mag worden overgegaan.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, VVD, DUS Weert, D66 en
PvdA (27 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie Duijsters (1 stem tegen) aanvaard.

12.

Realisatie Cruyff Court.

17

VOORSTEL
1. Akkoord te gaan met het realiseren van een Cruyff Court aan de Beatrixlaan naast het Kennis en
Expertise Centrum.
2. Akkoord te gaan met het vanaf 2022 structureel beschikbaar stellen van €4.000,- per jaar ten
behoeve van het beheer en onderhoud van het Cruyff Court en dit ten laste van het
begrotingsresultaat 2022 en verder te brengen en te storten in de onderhoudsreserve gemeentelijk
vastgoed (R2156).
3. Akkoord te gaan met het in 2021 beschikbaar stellen van een incidenteel bedrag van €29.700,- ten
behoeve van de financiering van opbouwwerk en het organiseren en uitvoeren van de activiteiten
jongerenwerk op het Cruyff Court. Na aftrek van beschikbare dekkingsmiddelen resteert per saldo
€5.475,-, voorgesteld wordt om dit ten laste van het begrotingssaldo 2021 te brengen.
4. Akkoord te gaan met het vanaf 2022 beschikbaar stellen van structureel €21.000,- per jaar ten
behoeve van de financiering van het organiseren en uitvoeren van de activiteiten jongerenwerk op het
Cruyff Court. Na aftrek van een structurele bijdrage vanuit het aanvalsplan armoede en lagere
kapitaallasten resteert per saldo €13.775,-, voorgesteld wordt om dit ten laste van het
begrotingsresultaat 2022 en verder te brengen.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt van de agenda afgehaald en niet behandeld.
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19.

Omgevingsvergunning Bosontwikkeling.

24

VOORSTEL
Met het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen ten aanzien van de omgevingsvergunning
Bosontwikkeling in te stemmen.
BESLUITVORMING
Raadslid T. van Gemert (VVD) neemt vanwege een persoonlijk belang niet deel aan de
beraadslagingen en besluitvorming.
Het amendement van de fractie Duijsters wordt ingetrokken.
De motie van de fracties VVD en Weert Lokaal wordt ter vergadering mondeling geamendeerd door
de indieners (punt 1 van het dictum wordt verwijderd) en unaniem aanvaard.
Het amendement van de fracties Weert Lokaal, CDA, VVD, DUS Weert, D66 en PvdA wordt unaniem
aanvaard.
Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

*

Schorsing vergadering

0

13.

Verkeersveiligheid Laarderweg en Rietstraat.

4

Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van de raadsvergadering op 24-09-2020:
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/24-september/19:30

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)

6

Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van de raadsvergadering op 24-09-2020:
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/24-september/19:30

15.

Vertrouwenscommissie en burgerpeiling (Initiatiefvoorstel FVO).

6

Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van de raadsvergadering op 24-09-2020:
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/24-september/19:30

16.

Evaluatie en aanpassing beleid ten aanzien van huisvesting internationale werknemers.

8

Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van de raadsvergadering op 24-09-2020:
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/24-september/19:30

17.

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

1

Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van de raadsvergadering op 24-09-2020:
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/24-september/19:30
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18.

RAADSCONSULTATIES

0

HAMERSTUKKEN

0

Ontwerpbegrotingswijziging 2021 Gemeenschappelijke Regeling RUD Limburg Noord.

3

Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van de raadsvergadering op 24-09-2020:
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/24-september/19:30

BESPREEKSTUKKEN

0

Liggen niet voor.

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

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.

Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van de raadsvergadering op 24-09-2020:
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/24-september/19:30

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

Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van de raadsvergadering op 24-09-2020:
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/24-september/19:30

22.

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

2

Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van de raadsvergadering op 24-09-2020:
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/24-september/19:30
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23.

Kennisnemen van de financiële overzichten.

3

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2020;
b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2020;
c. Overzicht reserves en voorzieningen 2020.
Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van de raadsvergadering op 24-09-2020:
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/24-september/19:30

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

1

Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van de raadsvergadering op 24-09-2020:
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/24-september/19:30

24.

Sluiting.

0

Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van de raadsvergadering op 24-09-2020:
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/24-september/19:30

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