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Vergadering
 
 
Vergadering van Gemeenteraad 
Datum: 09-02-2022 19:30 uur

 
Videovergaderen (Pexip) 

 CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE
GEMEENTE WEERT OP 9 FEBRUARI 2022 OM 19:30 UUR, VOORTGEZET OP 10 FEBRUARI
2022 OM 19.30 UUR. DIGITALE VERGADERING, 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

 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), mr. C.G.E. Grijmans (CDA), 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; op 10
februari aanwezig vanaf 20.15 uur), M.J. Marechal-Wolter (DUS Weert), P.H.H.G. Mols (CDA), P.J.H.
Sijben (CDA), drs. 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).

 

0

 ALGEMENE AGENDAPUNTEN  
 
 

0
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1 Opening.  
 
De voorzitter opent op 9 februari 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 voorzitter brengt een statement uit over het gebruik van de term integriteit in relatie tot het
agendapunt bestemmingsplan Doolhofstraat 45.

· Agendapunt 14 (bestemmingsplan Doolhofstraat 45) wordt van de agenda afgehaald en niet
behandeld.

· Vanwege het aangevraagde spreekrecht wordt agendapunt 19 (principeverzoek stadsboerderij
Hushoven) naar voren gehaald en behandeld vóór agendapunt 13 (startfase herinrichtingsplan
sportpark Boshoven).

· Op verzoek van de fractie CDA wordt de artikel 40 RvO-brief met antwoord van het college aan de
agenda toegevoegd; deze brief wordt geagendeerd als agendapunt 22C.

· Bij agendapunt 16 (bosontwikkeling fase 2) neemt raadslid T. van Gemert van de fractie VVD niet
deel aan de besluitvorming vanwege een persoonlijk belang.

· Bij agendapunt 19 (principeverzoek stadsboerderij Hushoven) neemt raadslid J. Wiezer van de
fractie VVD niet deel aan de besluitvorming vanwege een persoonlijk belang.

· De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld

 

1

3 Spreekrecht.  
 
Er is spreekrecht aangevraagd:

1) door dhr. J. Verheijen bij agendapunt 14 (bestemmingsplan Doolhofstraat 45); omdat dit
agendapunt van de agenda is afgehaald en niet wordt behandeld vervalt het spreekrecht.

2) door dhr. Frenken en mw. Dams bij agendapunt 19 (principeverzoek stadsboerderij Hushoven).

 

2

4 Mededelingen.  
 
Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen.

 

0

5 Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 15 december 2021.  
 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

1

6 Afscheid van commissielid M. Marzouk.  
 
VOORSTEL

Afscheid van commissielid M. Marzouk.

BESLUITVORMING

De raad neemt afscheid van de heer M. Marzouk als commissielid namens de fractie VVD.

 

0
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 RAADSVOORSTELLEN  
 
 

0

 HAMERSTUKKEN  
 
 

0

7 Commissie onderzoek geloofsbrieven nieuwe raad.  
 
VOORSTEL

A. Te besluiten tot het instellen van een commissie die de geloofsbrieven onderzoekt van alle
raadsleden die op 16 maart 2022 worden gekozen.

B. De raadsleden R. van Dooren, P. Küsters en F. Yücel te benoemen tot lid van deze commissie.

C. De raadsleden J. Wiezer en J. Heesakkers te benoemen tot reservelid van deze commissie.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

2

8 Verhoging (investerings)budgetten realisatie kindvoorziening Altweerterheide  
 
VOORSTEL

1. Het op 6 mei 2020 beschikbaar gestelde normbedrag voor de realisatie van de kindvoorziening
Altweerterheide te verhogen met een bedrag van € 314.126,-.

2. Het op 6 mei 2020 beschikbaar gestelde budget voor de sloop van de basisschool St. Jozef
Altweerterheide te verhogen met een bedrag van € 6.000,-.

3. Het op 6 mei 2020 beschikbaar gestelde budget voor vervoerkosten naar de tijdelijke
huisvestinglocatie te verhogen met een bedrag van € 15.000,-.

4. De uit adviespunten 1 en 2 voorvloeiende jaarlast, zijnde € 8.004,- (50 jaar tegen 0,5% rente) met
ingang van 2023 ten laste te brengen van de reserve huisvesting onderwijs (€ 5.477,-) en het
begrotingsresultaat (€ 2.527,-).

5. Het in adviespunt 3 genoemde bedrag in 2022 eenmalig ten laste te brengen van de reserve
huisvesting onderwijs.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

4
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9 Bindend adviesrecht raad onder Omgevingswet.  
 
VOORSTEL

Te bepalen dat het college van burgemeester en wethouders van Weert met ingang van de datum van
inwerkingtreding van de Omgevingswet (Ow) aan de raad een bindend advies vraagt als bedoeld in
artikel 16.15a sub b van de Ow bij een aanvraag om met een omgevingsvergunning voor een
buitenplanse omgevingsplanactiviteit om af te wijken van het omgevingsplan, indien die activiteiten in
strijd zijn met:

1. de vigerende Structuurvisie Weert 2025;

2. de Eerste partiële herziening Structuurvisie Weert 2025 – Visie op het stadshart;

3. de Tweede partiële herziening Structuurvisie Weert 2025;

4. de in het bestemmingsplan Buitengebied 2011 opgenomen wijzigingsbevoegdheden van
burgemeester en wethouders;

5. de in alle bestemmingsplannen voorkomende algemene wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van
het in geringe mate, tot maximaal 2,00 meter, verschuiven van de bestemmingsgrenzen, mits dit
noodzakelijk is, in verband met afwijkingen of onnauwkeurigheden op de verbeelding ten opzichte van
de feitelijke situatie, voor zover daarmee wordt beoogd een zo goed mogelijke overeenstemming
tussen het plan en de werkelijke toestand te bereiken.

6. de Beleidsnota huisvesting internationale werknemers, actualisatie 2021, of een toekomstige
herziening daarvan.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

7

10 Bestemmingsplan Pinksterbloemstraat.  
 
VOORSTEL

1. Het bestemmingsplan 'Pinksterbloemstraat' met planidentificatie
NL.IMRO.0988.BPPinksterbloemstr-VA01 ongewijzigd vast te stellen.

2. Het bestemmingsplan 'Pinksterbloemstraat' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.

3. Voor het bestemmingsplan 'Pinksterbloemstraat' geen exploitatieplan vast te stellen.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

15
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11 Bestemmingsplan Laarderweg 41.  
 
VOORSTEL

1. Het bestemmingsplan 'Laarderweg 41' met planidentificatie NL.IMRO.0988.BPLaarderweg41-VA01
ongewijzigd vast te stellen.

2. Het bestemmingsplan 'Laarderweg 41' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.

3. Voor het bestemmingsplan 'Laarderweg 41' geen exploitatieplan vast te stellen.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

13

12 Bestemmingsplan Leukerstraat 39, 41 en 43.  
 
VOORSTEL

1. Het bestemmingsplan 'Leukerstraat 39, 41 en 43' met planidentificatie
NL.IMRO.0988.BPLeukerst3941en43-VA01 ongewijzigd vast te stellen.

2. Het bestemmingsplan 'Leukerstraat 39, 41 en 43' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk
plan.

3. Voor het bestemmingsplan 'Leukerstraat 39, 41 en 43' geen exploitatieplan vast te stellen.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

14

 BESPREEKSTUKKEN  
 
 

0
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19 Principeverzoek Stadsboerderij Hushoven.  
 
VOORSTEL

1. Wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het principeverzoek Stadsboerderij
Hushoven;

2. Kennis te nemen van de brief van de klankbordgroep van 18 juni 2021.

BESLUITVORMING

Raadslid J. Wiezer van de fractie VVD onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming vanwege
een persoonlijk belang.

De wensen en bedenkingen van de fractie Duijsters worden met voorstemmen van de fracties
Duijsters, DUS Weert en PvdA (5 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal,
CDA, VVD en D66 (23 stemmen tegen) verworpen.

De wensen en bedenkingen van de fractie Weert Lokaal worden ter vergadering gewijzigd en met
voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, VVD, D66, PvdA (24 stemmen vóór) en
tegenstemmen van de fracties Duijsters en DUS Weert (4 stemmen tegen) aanvaard.

De wensen en bedenkingen van de fractie VVD worden met voorstemmen van de fracties Weert
Lokaal, CDA, VVD, D66, PvdA (24 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Duijsters en DUS
Weert (4 stemmen tegen) aanvaard.

De wensen en bedenkingen van de fractie CDA worden met voorstemmen van de fracties Weert
Lokaal, CDA, VVD, D66, PvdA (24 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Duijsters en DUS
Weert (4 stemmen tegen) aanvaard.

Stemverklaringen van de fracties PvdA, DUS Weert en Duijsters tegen het voorstel. Het voorstel wordt
met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, VVD en D66 (23 stemmen vóór) en
tegenstemmen van de fracties PvdA, DUS Weert en Duijsters (5 stemmen tegen) aanvaard.

 

50
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13 Startfase van het Herinrichtingsplan sportpark Boshoven.  
 
VOORSTEL

1. In te stemmen met de uitvoering van de startfase van de herinrichting van het openbaar gebied van
het sportpark Boshoven en hiervoor de vetgedrukte prioriteit uit de begroting 2022 “Open club
Boshoven (fase 0)” van € 400.000 beschikbaar te stellen en deze te wijzigen in: a. een
investeringsbudget van €331.000 excl. btw voor de uitvoering van de startfase van de herinrichting
van het openbaar gebied van het sportpark Boshoven. b. een investeringsbudget van €65.000 excl.
btw ter uitvoering van de motie met nr. R&E.M.6 voor het aanpassen van het totale ontwerp
herinrichtingsplan naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen op het sportpark.

2. de vetgedrukte prioriteit uit de begroting 2020 “Open club: revitalisering sportpark Boshoven - fase
2020” beschikbaar te stellen en deze te verhogen met €49.178 naar een investeringsbedrag van
€190.878 incl. btw voor de renovatie van veld nr. 5.

3. Voor de jaarlijkse kosten van beheer en onderhoud en vervanging van verhardingen op het
sportpark met ingang van 2023 een structureel budget van €17.000,-- beschikbaar te stellen.

4. De aanvullend benodigde jaarlast op basis van de beslispunten 1 tot en met 3 van €30.876,-- met
ingang van 2023 ten laste van het begrotingsresultaat te brengen.

5. De door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen op grond van artikel 25, lid 3
Gemeentewet juncto 10, lid 2 sub b en g Wet openbaarheid van bestuur voor wat betreft de bijlagen
met kostenramingen voor de duur van vier jaar.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

5

14 Bestemmingsplan Doolhofstraat 45.  
 
VOORSTEL

1. Het bestemmingsplan 'Doolhofstraat 45' met planidentificatie NL.IMRO.0988.BPDoolhofstr45-VA01
ongewijzigd vast te stellen.

2. Het bestemmingsplan 'Doolhofstraat 45' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.

3. Voor het bestemmingsplan 'Doolhofstraat 45' geen exploitatieplan vast te stellen.

BESLUITVORMING

Het voorstel is door de raad van de agenda afgehaald en niet behandeld.

 

34
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15 Hoogwaardige fietsverbinding Weert – Nederweert.  
 
VOORSTEL

1. Kennis te nemen van de notitie “Hoogwaardige fietsverbinding Weert-Nederweert op hoofdlijnen”.

2. In te stemmen met de hoogwaardige fietsverbinding Weert – Nederweert langs het tracé
Biesterbrug - Helmondseweg – Rijksweg Zuid.

3. Een deel ad € 110.000,- van de vetgedrukte prioriteit uit de begroting 2022 beschikbaar te stellen
als voorbereidingskrediet voor deze hoogwaardige fietsverbinding.

4. Een deel ad € 566.500,- van de vetgedrukte prioriteit uit de begroting 2022 beschikbaar te stellen
als uitvoeringskrediet voor het tracé A2 – Ringbaan-Oost.

5. De aanvullend benodigde jaarlast (kapitaallasten) op basis van beslispunten 3 en 4 ad € 2.645,-
met ingang van jaarschijf 2023 ten laste van het begrotingsresultaat te brengen.

6. Als de subsidieaanvraag bij de Provincie Limburg leidt tot een beschikking, dan deze subsidie voor
een deel ad € 676.500,- aan te wenden als cofinanciering voor dit project.

BESLUITVORMING

Het amendement van de fractie CDA wordt met voorstemmen van de fracties CDA, Weert Lokaal,
VVD, PvdA, DUS Weert en Duijsters (28 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie D66 (1 stem
tegen) aanvaard.

De motie van de fractie CDA wordt ingetrokken.

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

Stemverklaring van de fracties VVD en Duijsters tegen het voorstel. Het voorstel wordt met
voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, DUS Weert, D66 en PvdA (24 stemmen vóór) en
tegenstemmen van de fracties Duijsters en VVD (5 stemmen tegen) aanvaard.

 

19

. Schorsing vergadering.  
 
De voorzitter schorst de raadsvergadering van 09-02-2022. Deze zal worden voortgezet op 10-02-
2022 om 19:30 uur.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/10-februari/19:30

 

0

16 Bosontwikkeling fase 2.  
 
Dit agendapunt zal worden behandeld tijdens de voortzetting van de raadsvergadering van 09-02-
2022 op 10-02-2022.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/10-februari/19:30

 

18

17 Verordening nadeelcompensatie gemeente Weert.  
 
Dit agendapunt zal worden behandeld tijdens de voortzetting van de raadsvergadering van 09-02-
2022 op 10-02-2022.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/10-februari/19:30

 

14
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18 Bekrachtiging geheimhouding, opgelegd in de afgelopen raadscyclus op stukken die aan de raad zijn
overgelegd.  
 
Dit agendapunt zal worden behandeld tijdens de voortzetting van de raadsvergadering van 09-02-
2022 op 10-02-2022.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/10-februari/19:30

 

2

 RAADSCONSULTATIES  
 
 

0

 HAMERSTUKKEN  
 
Liggen niet voor.

 

0

 BESPREEKSTUKKEN  
 
 

0

20 Oprichting Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's.  
 
Dit agendapunt zal worden behandeld tijdens de voortzetting van de raadsvergadering van 09-02-
2022 op 10-02-2022.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/10-februari/19:30

 

7

21 Concept bestuursopdracht Beekstraatkwartier.  
 
Dit agendapunt zal worden behandeld tijdens de voortzetting van de raadsvergadering van 09-02-
2022 op 10-02-2022.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/10-februari/19:30

 

7

 RAADSINFORMATIE  
 
 

0

 BESPREEKSTUKKEN  
 
 

0

22 Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het Reglement van Orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.  
NietBepaald  
 
Dit agendapunt zal worden behandeld tijdens de voortzetting van de raadsvergadering van 09-02-
2022 op 10-02-2022.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/10-februari/19:30

 

0

22.a Brief van de heer L. Heuvelmans namens de fractie PvdA d.d. 7 december 2021 inzake vragen aan
het college over gratis strooizout.  
 
Dit agendapunt zal worden behandeld tijdens de voortzetting van de raadsvergadering van 09-02-
2022 op 10-02-2022.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/10-februari/19:30

 

2
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22.b Brief van de heren P. Mols en P. Sijben namens de fractie CDA d.d. 6 januari 2022 inzake vragen aan
het college over programma buitengebied.  
 
Dit agendapunt zal worden behandeld tijdens de voortzetting van de raadsvergadering van 09-02-
2022 op 10-02-2022.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/10-februari/19:30

 

2

22.c Brief van de heer H. Stals namens de fractie CDA d.d. 6 januari 2022 inzake vragen aan het college
over langdurige afsluiting Boshoverbrug.  
 
Dit agendapunt zal worden behandeld tijdens de voortzetting van de raadsvergadering van 09-02-
2022 op 10-02-2022.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/10-februari/19:30

 

3

23 Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 15 november 2021 tot en met 31
december 2021. Kennisnemen van de lijst van ingekomen brieven.  
 
Dit agendapunt zal worden behandeld tijdens de voortzetting van de raadsvergadering van 09-02-
2022 op 10-02-2022.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/10-februari/19:30

 

2

24 Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen. Voor
kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.  
 
Dit agendapunt zal worden behandeld tijdens de voortzetting van de raadsvergadering van 09-02-
2022 op 10-02-2022.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/10-februari/19:30

 

2

25 Kennisnemen van de financiële overzichten:  
 
a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2022; 
b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2022; 
c. Overzicht reserves en voorzieningen 2022.

Dit agendapunt zal worden behandeld tijdens de voortzetting van de raadsvergadering van 09-02-
2022 op 10-02-2022.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/10-februari/19:30

 

3

26 Sluiting.  
 
Dit agendapunt zal worden behandeld tijdens de voortzetting van de raadsvergadering van 09-02-
2022 op 10-02-2022.

Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/10-februari/19:30

 

0
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Vergadering
 
 
Vergadering van Gemeenteraad 
Datum: 10-02-2022 19:30 uur

 
Videovergaderen (Pexip) 

 VOORTZETTING VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE
WEERT VAN 9 FEBRUARI 2022 OP 10 FEBRUARI 2022 OM 19:30 UUR. DIGITALE
VERGADERING, 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

 De behandeltijden zijn richtinggevend, deze kunnen in de praktijk afwijken!  
 
 

0

. Heropening vergadering.  
 
 

0

 RAADSVOORSTELLEN  
 
 

0

 BESPREEKSTUKKEN  
 
 

0
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16 Bosontwikkeling 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

Raadslid T. van Gemert van de fractie VVD onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming
vanwege een persoonlijk belang.

De motie van de fractie CDA wordt met voorstemmen van de fracties CDA, DUS Weert en Duijsters
(10 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties VVD, Weert Lokaal, D66 en PvdA (18 stemmen
tegen) verworpen.

Stemverklaringen van de fractie Duijsters en raadslid I. Beenders-Van Dooren van de fractie DUS
Weert tegen het voorstel en van de fractie CDA vóór het voorstel. Het voorstel wordt met
voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, CDA, D66 en PvdA en de raadsleden Van Dooren
en Marechal van de fractie DUS Weert (26 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie Duijsters
en raadslid I. Beenders-Van Dooren van de fractie DUS Weert (2 stemmen tegen) aanvaard.

 

18

17 Verordening nadeelcompensatie gemeente Weert.  
 
VOORSTEL

Vast te stellen de Verordening nadeelcompensatie gemeente Weert.

BESLUITVORMING

De motie van de fracties Duijsters en DUS Weert wordt met voorstemmen van de fracties Duijsters en
DUS Weert, alsmede raadslid Houben van de fractie Weert Lokaal (5 stemmen vóór) en
tegenstemmen van de fracties VVD, CDA, D66, PvdA en de raadsleden Winters, Küsters, Jacobs-
Verstappen, Engelen-Wijen, Yücel, Briels, Goubet, Smolenaers, Verhees-Vaessen, Kleinmoedig,
Emans en Henderikx van de fractie Weert Lokaal (24 stemmen tegen) verworpen.

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

14

18 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. 07-12-2021, 14-12-2021, 17-12-2021, 21-12-2021, 23-12-2021, 11-01-2022, 18-01-
2022 en 25-01-2022.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
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 RAADSCONSULTATIES  
 
 

0

 HAMERSTUKKEN  
 
Liggen niet voor.

 

0

 BESPREEKSTUKKEN  
 
 

0

20 Oprichting Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's.  
 
VOORSTEL

Wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de oprichting en deelname aan de
Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's.

BESLUITVORMING

De door het college voorgestelde wensen en bedenkingen worden zonder hoofdelijke stemming
aanvaard.

 

7

21 Concept bestuursopdracht Beekstraatkwartier.  
 
VOORSTEL

Wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de concept bestuursopdracht
Beekstraatkwartier.

BESLUITVORMING

De wensen en bedenkingen van de fractie CDA worden ter vergadering gewijzigd en unaniem
aanvaard.

De wensen en bedenkingen van de fractie Weert Lokaal worden ter vergadering gewijzigd en met
voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, VVD, D66 en PvdA (25 stemmen vóór) en
tegenstemmen van de fracties DUS Weert en Duijsters (4 stemmen tegen) aanvaard.

De wensen en bedenkingen van de fractie VVD worden met voorstemmen van de fracties Weert
Lokaal, CDA, VVD, D66 en PvdA (25 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties DUS Weert en
Duijsters (4 stemmen tegen) aanvaard.

 

7

 RAADSINFORMATIE  
 
 

0

 BESPREEKSTUKKEN  
 
 

0
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22 Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het Reglement van Orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.  
NietBepaald  
 
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.

A.    Brief van de heer L. Heuvelmans namens de fractie PvdA d.d. 7 december 2021 met vragen aan
het college over gratis strooizout.

B.    Brief van de heren P. Mols en P. Sijben namens de fractie CDA d.d. 6 januari 2022 met vragen
aan het college over programma buitengebied.

C.    Brief van de heer H. Stals namens de fractie CDA d.d. 6 januari 2022 met vragen aan het college
over de langdurige afsluiting van de Boshoverbrug.

BESLUITVORMING

De antwoorden op de artikel 40 RvO-brieven zijn besproken.

 

0

22.a Brief van de heer L. Heuvelmans namens de fractie PvdA d.d. 7 december 2021 inzake vragen aan
het college over gratis strooizout.  
 
BESLUITVORMING

De antwoorden op de artikel 40 RvO-brief zijn besproken.

 

2

22.b Brief van de heren P. Mols en P. Sijben namens de fractie CDA d.d. 6 januari 2022 inzake vragen aan
het college over programma buitengebied.  
 
BESLUITVORMING

De antwoorden op de artikel 40 RvO-brief zijn besproken.

 

2

22.c Brief van de heer H. Stals namens de fractie CDA d.d. 6 januari 2022 inzake vragen aan het college
over langdurige afsluiting Boshoverbrug.  
 
BESLUITVORMING

De antwoorden op de artikel 40 RvO-brief zijn besproken.

 

3

23 Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 15 november 2021 tot en met 31
december 2021. Kennisnemen van de lijst van ingekomen brieven.  
 
VOORSTEL

Kennisnemen van de lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode van 15 november
2021 tot en met 31 december 2021.

BESLUITVORMING

De raad heeft kennis genomen van de ingekomen brieven.
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24 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.

 

2

25 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.

 

3

26 Sluiting.  
 
SLUITING

De voorzitter sluit de vergadering op 10 februari om 22.40 uur onder dankzegging aan de
aanwezigen.

 

0

. ONDERTEKENING  
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 maart 2022,

 

De griffier,                              De voorzitter,

 

 

 

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