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Vergadering
 
 
Vergadering van Gemeenteraad 
Datum: 15-06-2022 19:30 uur

 
Raadzaal 

 CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE
GEMEENTE WEERT OP 15 JUNI 2022 OM 19:30 UUR, RAADZAAL STADHUIS. PUBLIEK
WELKOM.  
 
 

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:

P.L.H. van Akkerveken (DUS Weert); I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (DUS Weert); M.T.H. van den
Bergh (VVD); J.M.M. Briels (Weert Lokaal); P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal);  dr. T.J.J. van Gemert
(VVD); J.W.J. Goubet (Weert Lokaal); mr. C.G.E. Grijmans (CDA); L.J.M.A. van Grimbergen (VVD);
E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal); drs. L.F.A. Heuvelmans (PvdA); C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert
Lokaal); T.L.H. Karg (Groen Links); J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal); G.D. Knoop (D66); M. Koolen
(Weert Lokaal); mr. L.F.J.M. Lambers (VVD); H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal); F.H.G.M. Mertens
(DUS Weert); P.J.H. Sijben (CDA); drs. M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal); P.H. Spruijt (Weert
Lokaal); H. Stals (CDA); P.C.I. Van der Vegt (D66); P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal); M.J.P.
Waegemans (Weert Lokaal); dr. P.H.H. Weekers (DUS Weert).

AANWEZIG DE PORTEFEUILLEHOUDERS:

Mr. R.J.H. Vlecken (burgemeester), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), S.A.M. Winters (Weert
Lokaal), drs. W.P.J. van Eijk (VVD), L.AW. Steinbach (D66) en M.B. Ferriére (Weert Lokaal (Weert
Lokaal).

AFWEZIG DE RAADSLEDEN:

H.C.M. Duijsters (DUS Weert), E.P.M. Kneepkens (VVD), A.C. van de Kruijs (DUS Weert) en P.H.H.G.
Mols (CDA).
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 ALGEMENE AGENDAPUNTEN  
 
 

0

1 Opening.  
 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

 

0

2 Vaststellen van de agenda.  
 
· De fracties DUS Weert en PvdA dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in over het
behoud van het kunstwerk bij Smeets drukkerij. De raad voegt de motie toe aan de agenda als
agendapunt 18A.

· De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld

 

1

3 Spreekrecht.  
 
Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

0

4 Mededelingen.  
 
Er zijn berichten van verhindering ontvangen de raadsleden H.C.M. Duijsters (DUS Weert), E.P.M.
Kneepkens (VVD), A.C. van de Kruijs (DUS Weert) en P.H.H.G. Mols (CDA).

 

0

5 Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 2 juni 2022.  
 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

1

 BENOEMINGEN  
 
 

0

6 Benoeming leden en plaatsvervangende leden voor raadsgremia 2022.  
 
VOORSTEL

Te besluiten om de volgende personen namens de aangegeven fractie te benoemen tot lid dan wel
plaatsvervangend lid en tot voorzitter dan wel plaatsvervangend voorzitter: zie bijlage.

BESLUITVORMING

De kandidaat gestelde personen worden bij acclamatie benoemd.

De commissieleden-niet-raadsleden de heren Scholten, Stroek, Broods en Weekers leggen in handen
van de raadsvoorzitter de eed af.

De commissieleden-niet-raadsleden de dames Dörenberg, Korten, Jeurninck en Latrache alsmede de
heren Kupers, Schoenmaker en Kurvers leggen in handen van de raadsvoorzitter de verklaring en
belofte af.

 

2

 RAADSVOORSTELLEN  
 
 

0

 HAMERSTUKKEN  
 
 

0
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7 Startbijdrage investeringsagenda Midden-Limburg  
 
VOORSTEL

€ 50.362,- van de vrijgekomen middelen uit het regiofonds van € 56.418,97 in te zetten als
startbijdrage voor de Investeringsagenda Midden-Limburg.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

5

8 Verordening startersregeling gemeente Weert 2022.  
 
VOORSTEL

De 'Verordening starterslening gemeente Weert 2022' vast te stellen.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

6

 BESPREEKSTUKKEN  
 
 

0

9 1e Tussenrapportage 2022.  
 
VOORSTEL

1. De 1e Tussenrapportage 2022, inclusief financiële bijstellingen (bijlage 2) vast te stellen.

2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een investeringsbudget van € 44.500,- exclusief
BTW voor de aanschaf van bureaus en bureaustoelen en de jaarlijkse kapitaallasten van € 4.673,- ten
laste van het beschikbare restantbudget prioriteiten 2022 te brengen.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

8

10 Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022 tot en met 2025.  
 
VOORSTEL

1. De structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022 tot en met 2025 vast te stellen, waarbij een
eventuele aanpassing die een of meerdere gemeente(n) bij de vaststelling van deze regionale
structuurvisie doorvoert in de eigen lokale bijlage, mits passend binnen de regionale afspraken,
onderdeel uitmaakt van dit besluit.

2. De structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021 in te trekken.

3. Kennis te nemen van de monitoring 2021 en actualisatie van de woningbouwprogrammering in
Weert per 1 januari 2022.

4. Met de notitie 'Klein wonen in Weert' in te stemmen.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
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11 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 concept-besluitenlijst van het niet-openbare deel van de raadsvergadering van 18 mei 2022;

· de niet-openbare besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van burgemeester en
wethouders van 10 mei 2022, 17 mei 2022, 24 mei 2022 en 31 mei 2022.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

1

 RAADSCONSULTATIES  
 
 

0

 BESPREEKSTUKKEN  
 
 

0

12 Concept begrotingswijziging 2022-1, concept begroting 2023 & meerjarenperspectief 2024-2026 en
concept jaarverslag 2021.  
 
VOORSTEL

1. Kennis te nemen van de concept begrotingswijziging Omnibuzz 2022-1, de conceptbegroting 2023
& meerjarenperspectief 2024-2026 en het concept jaarverslag 2021.

2. Geen zienswijze in te dienen op de concept begrotingswijziging 2022-1 en de conceptbegroting
2023 en Omnibuzz hiervan in kennis te stellen.

3. De financiële gevolgen van het concept jaarverslag 2021 en de concept begrotingswijziging 2022-1
(per saldo een voordeel van € 68.482,-) te verrekenen met het begrotingssaldo 2022 en de bijdragen
2023 en verder te verwerken in de gemeentelijke begroting 2023.

BESLUITVORMING

Het amendement wijziging WGR wordt ingediend door de fracties D66, CDA, DUS Weert en Weert
Lokaal en zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
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13 Concept jaarverantwoording 2021 en ontwerpbegroting 2023 Veiligheidsregio Limburg-Noord.  
 
VOORSTEL

1. Kennis te nemen van de concept jaarverantwoording 2021 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio LimburgNoord.

3. Eventueel een zienswijzen in te dienen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2023 van de
Veiligheidsregio Limburg-Noord.

4. De teruggaaf in 2022 van € 52.621 als gevolg van het incidentele voordeel 2021 op salariskosten
door cao-afspraken toe te voegen aan het begrotingsresultaat 2022. 5. De bijdragen van de
gemeente Weert o.b.v. de begroting 2023 van de Veiligheidsregio Limburg- Noord te verwerken in de
gemeentelijke begroting 2023.

BESLUITVORMING

Het amendement wijziging WGR wordt ingediend door de fracties D66, CDA, DUS Weert en Weert
Lokaal en zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

9

14 Jaarrekening 2021, 2e begrotingswijziging 2022 en zienswijzen ontwerpbegroting 2023 ICT NML.  
 
VOORSTEL

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 ICT NML, de 2e begrotingswijziging 2022 ICT
NML, de jaarrekening 2021 ICT NML en het toevoegen van het resultaat uit de jaarrekening 2021 aan
de algemene reserve ICT NML.

2. Zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023 ICT NML.

BESLUITVORMING

Het amendement wijziging WGR wordt ingediend door de fracties D66 en CDA en zonder hoofdelijke
stemming aanvaard.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

11

 RAADSINFORMATIE  
 
 

0

 BESPREEKSTUKKEN  
 
 

0

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

0
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15.1 Brief van mevrouw C. Beenders-Van Dooren namens de fractie DUS Weert d.d. 18 mei 2022 inzake
vragen aan het college over ontwikkeling Weertervaart en ontbinden koopcontracten door Jongen
Bouwpartners.  
 
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.

1.    Brief van mevrouw C. Beenders-Van Dooren namens de fractie DUS Weert d.d. 18 mei 2022
inzake vragen aan het college over ontwikkeling Weertervaart en ontbinden koopcontracten door
Jongen Bouwpartners.

BESLUITVORMING

Het onderwerp wordt geagendeerd voor de vergadering van de raadscommissie R&E.

 

2

16 Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 15 april 2022 tot en met 14 mei 2022.
Kennisnemen van de lijst van ingekomen brieven.  
 
VOORSTEL

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 15 april 2022 tot en met 14 mei 2022.

BESLUITVORMING

De raad neemt kennis van de lijst van ingekomen brieven.

 

1

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

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen.

BESLUITVORMING

De raad neemt de lijst voor kennisgeving aan.

 

1

18 Kennisnemen van de financiële overzichten.  
 
VOORSTEL

Kennisnemen van de financiële overzichten:

a.    Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2022;

b.     Overzicht begrotingsuitkomsten 2022;

c.     Overzicht reserves en voorzieningen 2022.

BESLUITVORMING

De raad neemt kennis genomen van de financiële overzichten.

 

3
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18A. Motie vreemd aan de orde van de dag kunstwerk Smeets drukkerij.  
 
Motie vreemd aan de orde van de dag van de fracties DUS Weert en PvdA inzake het kunstwerk
Smeets drukkerij.

VOORSTEL

Motie aannemen.

BESLUITVORMING

De motie wordt unaniem aanvaard.

 

1

19 Sluiting.  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

0

. ONDERTEKENING  
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 juli 2022,

 

De griffier,                              De voorzitter,

 

 

 

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

 

0

 
 


