
Vergadering
 
 
Vergadering van Gemeenteraad 
Datum: 17-11-2021 19:30 uur

 
Videovergaderen (Pexip) 

 CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE
GEMEENTE WEERT OP 17 NOVEMBER 2021 OM 19:30 UUR. DIGITALE VERGADERING, VOOR
PUBLIEK VIA LIVE-STREAM TE VOLGEN.  
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 De beelden van de raadsvergadering kunt u terug zien via het “archief” op
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/ .  
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 AANWEZIGEN  
 
VOORZITTER

Mr. R.J.H. Vlecken CBM (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), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), dr. T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (Weert
Lokaal), J. Heesakkers (CDA), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), drs. L.F.A. Heuvelmans (PvdA),
R.H.M. Houben (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), J.C. Kleinmoedig (Weert
Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), mr. L.F.J.M. Lambers (VVD), M.J. Marechal-Wolter (DUS
Weert), P.H.H.G. Mols (CDA), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), H. Stals
(CDA), L.A.W. Steinbach (D66), J.E.H.M. Stroek (CDA), P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal), J.H.
Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal) en F. Yücel (Weert Lokaal).

AANWEZIG DE PORTEFEUILLEHOUDERS:

Mr. R.J.H. Vlecken (burgemeester), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), drs. W.P.J. van Eijk
(VVD), T.E.C. Geelen MSc (CDA), drs. P.P.H. Sterk en H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal).

AFWEZIG HET RAADSLID: mr. C.G.E. Grijmans (CDA).

AFWEZIG DE PORTEFEUILLEHOUDER: ---
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 ALGEMENE AGENDAPUNTEN  
 
 

0

1 Opening.  
 
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De griffier stelt de
aanwezigheid van de raadsleden vast.

 

0

2 Vaststellen van de agenda. 
 
· De raad acht de agendapunten 15 (vragen Wilhelmina 08 over hoogte vergoeding onderhoud
sportpark Drakesteyn) en 16 (bomenplan fase 2) niet rijp voor behandeling en besluit deze niet te
behandelen en van de agenda af te halen.

· De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.
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3 Spreekrecht.  
 
Er is geen spreekrecht aangevraagd.

 

0



4 Mededelingen.  
 
Er is bericht van verhindering ontvangen van het raadslid mr. C.G.E. Grijmans (CDA).

 

0

5 Vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 6 oktober 2021 en 4 november
2021.  
 
De besluitenlijsten wordt ongewijzigd vastgesteld.
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 BENOEMINGEN  
 
 

0

6 Benoeming voorzitters en plaatsvervangend voorzitter diverse raadsgremia.  
 
VOORSTEL

1. De heer L. Heuvelmans te benoemen tot voorzitter van de gecombineerde raadscommissie S&I-
M&B.

2. Mevrouw M. van den Bergh te benoemen tot voorzitter van de extra informatiebijeenkomsten.

3. De heer P. Mols te benoemen tot voorzitter van het sprekersplein.

4. Mevrouw L. Steinbach te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van het sprekersplein.

BESLUITVORMING

De raad benoemt de voorzitters en plaatsvervangend voorzitter bij acclamatie.
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7 Benoeming commissielid-niet-raadslid namens de fractie Weert Lokaal.  
 
VOORSTEL

Mevrouw V.F. Marchena te benoemen tot commissielid-niet-raadslid namens de fractie Weert Lokaal.  

BESLUITVORMING

Mevrouw Marchena wordt bij acclamatie benoemd. Zij legt in handen van de voorzitter de eed af. De
voorzitter overhandigt mw. Marchena een bos bloemen.

 

3

 RAADSVOORSTELLEN  
 
 

0

 HAMERSTUKKEN  
 
 

0

8 Controleprotocol 2021  
 
VOORSTEL

Het controleprotocol 2021 vast te stellen.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
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9 Voorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling Keent Moesel  
 
VOORSTEL

1. Kennis te nemen van de startnotitie gebiedsontwikkeling Keent-Moesel.

2. Te besluiten om de voorbereidingskosten t.b.v. het opstellen van de bestuursopdracht, de
samenwerkingsovereenkomst en de (grond)exploitatie onder de immateriële vaste activa te activeren,
ter grootte van € 85.000,-, vooruitlopend op de opening van de grondexploitatie.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
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10 Parkeerverordening 2022  
 
VOORSTEL

De Parkeerverordening 2022 vast te stellen.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
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 BESPREEKSTUKKEN  
 
 

0

11 Sportaccommodatiebeleid 2021-2030  
 
VOORSTEL

De nota ‘De Tweede Helft, ontwikkelingen sportaccommodaties periode 2021-2030’ vast te stellen en in
te stemmen met de in hoofdstuk 4 van de nota opgenomen ontwikkelingsrichtingen en vervolgstappen,
waarbij de relatie wordt gelegd met uitvoering van de nog vast te stellen bestuursopdracht voor de
voorzieningen structuur.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
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12 Mobiliteitsplan Weert 2030  
 
VOORSTEL

Het Mobiliteitsplan Weert 2030 vast te stellen als onderdeel van het Gemeentelijk Verkeer en
Vervoerplan.

BESLUITVORMING

Het amendement van de fractie VVD wordt ingetrokken.

Stemverklaring van raadslid R. van Dooren (DUS Weert) vóór het amendement van de fractie CDA.
Het amendement wordt met voorstemmen van de fracties CDA, VVD, DUS Weert en Duijsters (13
stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, D66 en PvdA (15 stemmen tegen)
verworpen.

De motie van de fracties CDA, VVD en DUS Weert wordt unaniem aanvaard.

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, D66, PvdA en raadslid Van Dooren
van de fractie DUS Weert (16 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties CDA, Duijsters, VVD
en de raadsleden Beenders-Van Dooren en Marechal van de fractie DUS Weert (12 stemmen tegen).
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13 Omgevingsvisie fase 0 Verzamelen en verkennen  
 
VOORSTEL

De Omgevingsvisie fase 0: Verzamelen en verkennen vast te stellen.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
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14 Uitbreiding capaciteit griffie  
 
VOORSTEL

In te stemmen met de structurele uitbreiding van de personeelscapaciteit bij de griffie.
BESLUITVORMING

Het amendement van de fractie VVD wordt ingetrokken.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
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15 Vragen Wilhelmina '08 over hoogte vergoeding onderhoud sportpark Drakesteyn  
 
VOORSTEL

Het verzoek van Wilhelmina ’08 om de hoogte van de jaarlijkse bijdrage voor het onderhoud van de
voetbalvelden op sportpark Drakesteyn met terugwerkende kracht voor een periode van 20 jaar aan te
vullen en vanaf 2021 aan te passen af te wijzen. BESLUITVORMING

Het voorstel wordt niet rijp voor behandeling in de raad geacht, niet behandeld en van de agenda
afgevoerd.
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16 Bomenplan fase 2.  
 
VOORSTEL

1. Een bedrag van € 125.000 voor de 2de fase van de bosaanplant beschikbaar te stellen. 2. Akkoord
te gaan met de besteding van de provinciale subsidie van € 125.000 aan de uitvoering van het
bomenplan fase 2.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt niet rijp voor behandeling in de raad geacht, niet behandeld en van de agenda
afgevoerd.
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17 Bekrachtiging geheimhouding, opgelegd in de afgelopen raadscyclus op stukken die aan de raad zijn
overgelegd.  
 
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. 19-10-2021, 21-10-2021 en 02-11-2021.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
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 RAADSCONSULTATIES  
 
 

0

 HAMERSTUKKEN  
 
 

0

 BESPREEKSTUKKEN  
 
 

0

18 Uitvoeringsprogramma 2022 Prestatieafspraken 2021-2022.  
 
VOORSTEL

Wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het Uitvoeringsprogramma 2022
Prestatieafspraken 2021-2022 met Wonen Limburg, Woonik, Stichting Huurdersbelangen Midden-
Limburg en de Huurders Adviesgroep.

BESLUITVORMING

De wensen en bedenkingen van de fractie Weert Lokaal inzake van energiebesparing naar
energietransitie worden ingetrokken.

De wensen en bedenkingen van de fractie VVD inzake grondprijzen worden in getrokken.

De wensen en bedenkingen van de fractie Weert Lokaal inzake betaalbare collectieve oplossingen
worden ingetrokken.
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 RAADSINFORMATIE  
 
 

0

 BESPREEKSTUKKEN  
 
 

0



19 Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.  
 
VOORSTEL

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

Liggen niet voor.

 

0

20 Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 1 september 2021 tot en met 30
september 2021. Kennisnemen van de lijst van ingekomen brieven.  
 
VOORSTEL

Kennisnemen van de lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode van 1 september
2021 tot en met 30 september 2021.

BESLUITVORMING

De raad heeft kennis genomen van de ingekomen brieven.
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21 Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen. Voor
kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.  
 
VOORSTEL

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

BESLUITVORMING

De raad heeft de lijst voor kennisgeving aangenomen.
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22 Kennisnemen van de financiële overzichten:  
 
VOORSTEL

Kennisnemen van de financiële overzichten.

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2021; 
b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2021; 
c. Overzicht reserves en voorzieningen 2021; 
d. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2022; 
e. Overzicht begrotingsuitkomsten 2022.

BESLUITVORMING

De raad heeft kennis genomen van de financiële overzichten.

 

5

23 Sluiting.  
Nvt  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.05 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

0

. ONDERTEKENING  
VoorKennisgevingAangenomen  
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2021,

De griffier,                              De voorzitter,

 

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

 

0

 
 

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/2-juni/19:30/Lijst-van-aan-de-raad-gerichte-brieven-waarover-het-college-nog-een-voorstel-moet-doen-Voor-kennisgeving-aannemen-van-voornoemde-lijst

