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Vergadering
Vergadering van Raadscommissie Samenleving en Inwoners
Datum: 08-03-2022 19:30 uur
Raadzaal (Audio)
.
ADVIESLIJST GECOMBINEERDE OPENBARE VERGADERING RAADSCOMMISSIE S&I-M&B EN
R&E D.D. 08-03-2022, AANVANG 19.30 UUR, RAADSZAAL WEERT (MET PUBLIEK)

.

AANWEZIGEN

0

0

Voorzitter: L.F.A. Heuvelmans (PvdA)
Commissiegriffier: P.A.W. Otten
Aanwezig de leden:
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 (Duijsters), P.J.D. Duisters (Duijsters), P.H.A.M.
Emans (Weert Lokaal), C.G.E. Grijmans (CDA), N.J.M. Gruijthuijsen (Weert Lokaal), E.P.H.M.
Henderikx (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), G.D. Knoop (D66), P.A.M. Küsters (Weert
Lokaal), V.F. Marchena (Weert Lokaal), M.J. Marechal-Wolter (DUS Weert), B. Schoenmaker (PvdA),
P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), L.A.W. Steinbach (D66), J.E.H.M. Stroek
(CDA), P.C.I. van der Vegt (D66), P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal), P.H.H. Weekers (DUS
Weert), J.H. Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal)
Afwezig de leden:
P.L.H. van Akkerveken (DUS Weert), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), T.J.J. van Gemert (VVD),
J.W.J. Goubet (Weert Lokaal), J. Heesakkers (CDA), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), C.J.C. JacobsVerstappen (Weert Lokaal), J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal), F.M.W.M. Kurvers (VVD), L.F.J.M.
Lambers, (VVD), A.J.G. van Mierlo (PvdA), P.H.H.G. Mols (CDA), A.W.E.H.A.M te Riele (CDA), H.
Stals (CDA), J. Weekers (CDA), F. Yücel (Weert Lokaal)
Aanwezig de portefeuillehouders:
R.J.H. Vlecken (Burgemeester), W.P.J. van Eijk (VVD), T.E.C. Geelen (CDA), H.J.W.M. van de Loo
(Weert Lokaal) en P.P.H. Sterk
Ambtelijke ondersteuning: -

.

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

0

1

Opening.

0

De voorzitter opent de vergadering. Hij staat kort stil bij de situatie in de Oekraïne.
Berichten van verhindering zijn ontvangen van mevrouw Engelen en Jacobs en de heren Van
Akkerveken, Van Gemert, Heesakkers, Lambers, Van Mierlo, Mols, J. Weekers en Yücel. Van het
college is een bericht van verhindering ingekomen van de heer Van den Heuvel. Voor de heer Van den
Heuvel zijn geen agendapunten geagendeerd. Vragen uit de rondvraag zullen indien nodig schriftelijk
worden beantwoord.

2

Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).

0

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ingekomen.

3

Vaststellen agenda.

1

Het verzoek van de heer Wiezer de agendapunten 11, 12 en 13 door te schuiven naar de volgende
cyclus wordt niet gesteund door een meerderheid van de commissie. Punt 8 (presentatie Rekenkamer)
wordt voor punt 7 (rondvraag) behandeld. Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.
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4

Vaststellen advieslijst van de gecombineerde openbare vergadering commissies S&I-M&B d.d. 25
januari 2022 en commissie R&E d.d. 26 januari 2022.

2

De advieslijsten wordt ongewijzigd vastgesteld.

5

Ter kennisname.

0

5.1

Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 9 februari 2022.

1

Van de toezeggingen wordt kennis genomen.

5.2

Voortgangsrapportages S&I-M&B-R&E toezeggingen en overzicht aangenomen moties t.b.v.
commissievergadering 08-03-2022

3

HET GELUIDFRAGMENT IS DOOR EEN TECHNISCHE STORING NIET VOLLEDIG TOEGEVOEGD.
WILT U DIT ALSNOG NALUISTEREN NEEM DAN CONTACT OP MET DE GRIFFIE.
-In de bekendmaking van de visie Hornekwartier staat dat deze wordt vastgesteld in het college. De
wethouder antwoord dat deze in de raad wordt vastgesteld.
-De vraag of de kwestie Breyvinweg tot genoegen is afgehandeld wordt schriftelijk beantwoord.
(TOEZEGGING)

5.3

Beleidskalender.

1

HET GELUIDFRAGMENT IS DOOR EEN TECHNISCHE STORING NIET TOEGEVOEGD. WILT U DIT
ALSNOG NALUISTEREN NEEM DAN CONTACT OP MET DE GRIFFIE.
Van de beleidskalender wordt kennis genomen.

6

De lijsten van aan de raad gerichte brieven (van 2022-01-01 tot en met 2022-02-14).

4

HET GELUIDFRAGMENT IS DOOR EEN TECHNISCHE STORING NIET TOEGEVOEGD. WILT U DIT
ALSNOG NALUISTEREN NEEM DAN CONTACT OP MET DE GRIFFIE.
De vraag wat de stand van zaken is met betrekking tot brief 58 (Anna Molen Keent- zorgen over de
open monumentendag wegens vertrek van de monumentenambtenaar) wordt ter vergadering
beantwoord. De wethouder geeft aan dat de organisatie start na invulling van de vacature van de
monumentenambtenaar.
Van de lijsten wordt verder kennis genomen.
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7

Rondvraag.

15

De volgende vragen worden ter vergadering door burgemeester Vlecken beantwoord:
-De vraag over de overheveling van het ICT-budget.
-De vraag over de verkiezingsborden.
-De vraag over de vluchtelingen uit de Oekraïne.
De volgende vragen worden ter vergadering door wethouder Geelen beantwoord:
-De vraag over het openbaar toilet.
-De vragen over Centrum Management.
De volgende vragen worden ter vergadering door wethouder Van Eijk beantwoord:
-De vraag over de bewonersbrief gebiedsvisie KMS.
-De vraag over het cultuurhistorisch cluster Kampershoek Noord (sloop pand aan de
Sebastiaanskapelstraat vooruitlopend op wijziging bestemmingsplan).
-De vraag over de overeenkomst met de stichting bouwloods carnavalsvereniging.
-De vraag over de Libanon boom bij de Christinelaan in Moesel.
De volgende vragen worden ter vergadering door wethouder Van de Loo beantwoord:
-De vraag over de stand van zaken initiatief tomorrow energy.
-De vraag over de gasleverancier van de gemeente Weert.
-De vraag over het kopen van bomen met vouchers.
De volgende vragen worden schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING):
-De vraag over de contracten en de verzekeringen m.b.t. Wmo-hulpmiddelen van Medipoint versus
Kersten (wat is overgenomen?).
-De vragen over het Stadslab (heeft externe projectleider invloed op budget en had wegvallen
projectleider niet eerder moeten worden gecommuniceerd met de raad?).
-De vraag waarom er geen programma buitengebied komt (genoemd in de Raadsinformatiebrief van 9
februari 2022).
-De reeds schriftelijk ingediende vragen over de windvang Wilhelmus Hubertusmolen.
-De reeds schriftelijk ingediende vragen over Wonen Plus.
-De vragen over de vrijwilligers van het Vrakkerplein (worden nog toegezonden door mevrouw
Duijsters).
-De vraag of de verlichting buurthuis Groenewoud uit eigen middelen betaald moet worden (valt dat
niet onder openbaar gebied?).
-De vraag of de uitbreiding parkeerplaatsen buurthuis Groenewoud gecombineerd kan worden met het
bekijken van de staat van de riolering.
-De vraag wanneer er een informatieavond wordt gehouden voor de inwoners die overlast van roeken
en kauwen hebben.
-De vraag over het onderhoud van bomen (inzicht in de onderhoudskosten van het bomenareaal in
Weert, opnemen in de begroting).
-De vraag wat de planning is van de vervanging de riolering Frederik Hendrikstraat en de vervanging
van de overlast gevende bomen.
-De reeds schriftelijk ingediende vragen over straatnaamgeving.

.

RAADSVOORSTELLEN

0

8

Onderzoek van de Rekenkamer over “De impact van de coronapandemie op de inwoners van Weert.”
(Presentatie door de Rekenkamer.)

3

Portefeuillehouder: P. Sterk.
Toezeggingen
Geen.
Advies commissie
De commissie acht het onderwerp rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

9

Commissie onderzoek geloofsbrieven wethouders en raadsleden

1

Portefeuillehouder: R. Vlecken.
Voorstel
Een commissie onderzoek geloofsbrieven in te stellen, bestaande uit één persoon per fractie, aan te
wijzen door de betreffende fractievoorzitter, waarvan drie personen door de griffier in overleg met de
burgemeester worden verzocht de geloofsbrieven te onderzoeken van de te benoemen wethouders en
de personen die hen in de raad opvolgen.
Toezeggingen
Geen.
Advies commissie
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
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Gemeentefonds decembercirculaire 2021 en resultaatbestemming 2021.

4

Portefeuillehouder: W. van Eijk.
Voorstel
1. Kennis te nemen van de gevolgen van de Gemeentefonds decembercirculaire 2021 voor de jaren
2021 t/m 2025.
2. De gevolgen van de decembercirculaire 2021 voor het jaar 2021 mee te nemen in de Jaarrekening
2021 en de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2021.
3.

De budgetten van de resultaatbestemming 2021 ad € 288.557,-, die een gevolg zijn van de

maatregelen uit de decembercirculaire 2021, direct beschikbaar te stellen.
4. De begroting 2022 te wijzigen met de gevolgen van de decembercirculaire 2021 voor de jaren
2022 t/m 2025.
Toezeggingen
Geen.
Advies commissie
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

11

Participatiebeleid.

7

Portefeuillehouder: T. Geelen.
Voorstel
Het participatiebeleid vast te stellen.
Toezeggingen
Geen.
Advies commissie
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

12

Huisvestingsvraagstuk IKC Leuken

15

Portefeuillehouder: H. v.d. Loo.
Voorstel
1. In te stemmen met een voor blijvend gebruik bestemde uitbreiding van het IKC Leuken tot 429
leerlingen.
2. Een investeringsbudget beschikbaar te stellen ter hoogte van maximaal € 467.000,00 en dit m.i.v.
2023 af te schrijven (jaarlijkse kapitaallasten € 12.948,00) in 44 jaar (resterende afschrijvingstermijn
oorspronkelijk investeringsbudget).
3. Een eenmalige bijdrage beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van de eerste inrichting
onderwijsleerpakker en meubilair ter hoogte van € 21.750,00.
4.
Een bedrag beschikbaar te stellen voor aanpassing van het openbaar gebied ter hoogte van €
50.000,00.
5. De uit de adviespunten 2 en 3 voortvloeiende lasten (€ 21.750,00 in 2022 en € 12.948,00 m.i.v.
2023) te verrekenen met de reserve huisvesting onderwijs.
6. De uit het adviespunt 4 voortvloeiende lasten van € 50.000,00 voor een bedrag van € 22.187,50
ten laste te brengen van het schoolbestuur. Het restant ter hoogte van € 27.812,50 wordt gedekt uit
beschikbare middelen.
Toezeggingen
Een overzicht van de onderwijslocaties en leegstand wordt aan de raad beschikbaar gesteld.
Advies commissie
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

13

Integraal Kindcentrum Boshoven.

5

Portefeuillehouder: H. v.d. Loo.
Voorstel
1. Kennis te nemen van de projectopdracht voor de ontwikkeling van een nieuw integraal
kindcentrum (IKC) voor de wijk Boshoven.
2. Eenmalig een investeringsbudget van € 310.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de
planvorming voor IKC Boshoven en de kapitaallasten ter hoogte van € 63.350 per jaar met ingang van
2024 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.
Toezeggingen
-De vraag over de verkeersveiligheid rondom de scholen Odaschool en Uitkijktoren wordt schriftelijk
beantwoord.
-De vraag of de financiering van de salariskosten een verandering van beleid is of incidenteel en of dat
van invloed is op het loongebouw wordt schriftelijk beantwoord.
Advies commissie
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

14

Sluiting vergadering.

0

De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur.
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ONDERTEKENING

0

Aldus vastgesteld in de commissievergadering S&I-M&B van 10 mei 2022,
De commissiegriffier,

De voorzitter,

Aldus vastgesteld in de commissievergadering R&E van 11 mei 2022,
De commissiegriffier,

De voorzitter,
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