
Vergadering

Vergadering van Gemeenteraad
Datum: 21-12-2016 19:30 uur 

Raadzaal
CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE 
WEERT OP 21 DECEMBER 2016. 
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De raadsvergadering kunt u terug zien via het “archief” op 
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/ . 
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AANWEZIGEN 

VOORZITTER
A.A.M.M. Heijmans (burgemeester) 
GRIFFIER
mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

AANWEZIG DE RAADSLEDEN:
I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), J.M. Cardinaal (VVD), H.C.M. Duijsters (SP), drs. W.P.J. 
van Eijk (VVD), J.J.F. Engelen (VVD), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), M.E.H. Geboers (SP), 
T.E.C. Geelen MSc (CDA), J.W.J. Goubet (SP), J. Heesakkers (CDA), M.J. van den Heuvel MSc 
(Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert 
Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), N.S.J. Linskens MSc (CDA), J.M. Nouwen (CDA), B. Peterse 
(SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), F.B.C. Werps (D66), 
S.A.M. Winters (Weert Lokaal), F. Yücel (Weert Lokaal), M. Zaâboul (PvdA), ing. R.L.A.T. Zincken 
(Juist495)

AFWEZIG DE RAADSLEDEN: G.J. van Buuren (VVD), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.H.F. Vossen 
(D66)

AANWEZIG DE WETHOUDERS:
A.F. van Eersel (VVD), drs. P.P.H. Sterk (SP) en drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal); vanaf 
agendapunt 7 tevens M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal)

0

ALGEMENE AGENDAPUNTEN 0

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de familie van 
kandidaat-wethouder Van den Heuvel en de gasten van de raad. Er is bericht van verhindering 
ontvangen van dhr. Van Buuren (VVD), mw. Stokbroeks (D66) en dhr. Vossen (D66).

0

2. Vaststellen van de agenda. 

• Agendapunt 14 (vaststellen van de verordeningen 2017 en de bijbehorende tarieventabellen) wordt 
als hamerstuk behandeld. 
• De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

1

3. Spreekrecht. 

Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.

0

4. Mededelingen. 0
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De heer B. Peterse (SP) deelt mede dat hij meedoet aan de sponsorloop voor het glazen huis. De 
voorzitter legt inhoud en gevolgen uit van het in verband met de overlast gevende personen in het AZC 
uitgevaardigde noodbevel.

5. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 23 november 2016. 

VOORSTEL
Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 23 november 2016.
BESLUITVORMING
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

1

BENOEMINGEN 0

6. Benoemen wethouder. 

VOORSTEL
a. Instemmen met:
1. het invullen van de opengevallen wethoudersfunctie;
2. het handhaven van het aantal wethouders op vier en de formatie van het college (exclusief 
burgemeester) op 4 fte.
3. het invullen van de opengevallen wethoudersfunctie voor 1 fte.
b. De wettelijke vereisten van de kandidaat gestelde heer M.J. van den Heuvel onderzoeken.
c. De wethouder benoemen.
d. De wethouder beëdigen.
BESLUITVORMING
a. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
b. De wettelijke vereisten van de kandidaat gestelde heer M.J. van den Heuvel zijn onderzocht en 
akkoord bevonden.
c. De heer M.J. van den Heuvel wordt na een schriftelijke stemronde met 26 stemmen vóór en 0 
stemmen tegen benoemd tot wethouder. De heer M.J. van den Heuvel aanvaardt ter vergadering zijn 
benoeming.
d. De heer M.J. van den Heuvel wordt beëdigd als wethouder.

3

7. Benoemen van de heer L.C.G. Kusters tot lid van de vertrouwenscommissie namens de fractie Weert 
Lokaal.. 

VOORSTEL
Benoemen van de heer L.C.G. Kusters tot lid van de vertrouwenscommissie namens de fractie Weert 
Lokaal.
BESLUITVORMING
Bij acclamatie aanvaard.

1

RAADSVOORSTELLEN 0

HAMERSTUKKEN 0

8. Instemmen met correctie van subsidie voor jeugdleden scoutinggroepen. 

VOORSTEL
1. De subsidie voor jeugdleden van scoutinggroepen te corrigeren over de jaren 2014 t/m 2016.
2. Het bedrag van € 13.900,00 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2016.
BESLUITVORMING
Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

3

9. Vaststellen van de Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd 2017-2020. 

VOORSTEL
De Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd 2017-2020 (voorheen LEA) vast te stellen.
BESLUITVORMING
Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

4

10. Verlengen van het beleidsplan jeugdhulp voor 2017 t/m 2019. 

VOORSTEL
1. Kennis te nemen van de evaluatie van het beleidsplan Jeugdhulp 2014-2016.
2. Het beleidsplan Jeugdhulp 2014-2016 te verlengen voor de periode 2017 t/m
2019, met inachtneming van de actualisering zoals vastgelegd in de oplegnotitie
“verlenging beleidsplan Jeugdhulp 2017-2019”.
BESLUITVORMING
Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

4

pagina 2 van 5Vergadering

20-1-2017https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/21-december/19:30/...



11. Instemmen met handhaven Sociaal Cultureel Fonds Volwassenen voor 2017. 

VOORSTEL
1. De verstrekking sociaal cultureel fonds voor volwassenen eenmalig voor 2017 te handhaven in de 
huidige vorm.
2. In samenwerking met het Cliëntenplatform minima Weert (CPM) op zoek te gaan naar een duurzame 
oplossing. Hierbij betrekken een onderzoek naar
mogelijkheden van de Weerterlandpas en digitalisering van verstrekkingen op het
gebied van sociale, culturele en sportieve activiteiten voor minima via bijvoorbeeld een webshop.
BESLUITVORMING
Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

3

12. Instemmen met asbestsanering Philips van Horne. 

VOORSTEL
Een bedrag van € 71.350,00 inclusief btw (afgerond) beschikbaar te stellen voor sanering asbest t.l.v. 
de reserve huisvesting onderwijs.
BESLUITVORMING
Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

4

13. Vaststellen Welstandsnota 2017. 

VOORSTEL
1. Met onderstaande maatregelen om welstandstoetsing uit te voeren binnen de
taakstelling van € 10.000,- in te stemmen;
2. Met de hiervoor benodigde aanpassing van de Bouwverordening, zoals opgenomen in bijlage 3 en 4 
van de Welstandsnota 2017 in te stemmen;
3. Met de wijziging van het welstandsbeleid per 1 januari 2017 op grond van voorgaande punten in te 
stemmen en bijgevoegde Welstandsnota 2017 vast te stellen.
BESLUITVORMING
Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

5

BESPREEKSTUKKEN 0

14. Vaststellen van de verordeningen 2017 en de bijbehorende tarieventabellen. 

VOORSTEL
Vaststellen van de navolgende verordeningen:
- "Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2017";
- "Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2017";
- "Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2017";
- "Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2017";
- "Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsheffingen 2017";
- "Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2017";
- "Verordening op de heffing en de invordering van scheepvaartrechten 2017";
- "Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017";
- "Verordening op de heffing en de invordering van staangeld 2017"
- "Verordening op de heffing en de invordering van graf- en begraafrechten 2017";
- "Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2017";
- "Parkeerverordening 2017";
- "Wegsleepverordening gemeente Weert 2017".
Vaststellen van de navolgende tarieventabellen:
- "Tarieventabel precariobelasting 2017";
- "Tarieventabel reinigingsheffingen 2017";
- "Tarieventabel legestarieven 2017";
- "Tarieventabel graf- en begraafrechten 2017";
- "Tarieventabel rioolheffing 2017".
BESLUITVORMING
Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

3

15. Instemmen met de aanleg van een zintuigenpark in het IJzeren Man gebied. 

VOORSTEL
Akkoord te gaan:
1. Met de aanleg van een zintuigenpark in het IJzeren Man gebied in Weert.
2. Met toepassing van een Europese aanbesteding voor zowel de aanleg van het
zintuigenpark als de exploitatie en in te stemmen de plaatsvervangend directeur
Ruimte te machtigen tot het verstrekken van de opdracht na aanbesteding.
3. Hiervoor een krediet van € 208.750,- beschikbaar te stellen.
BESLUITVORMING
Stemverklaring fractie DUS Weert vóór het voorstel. Stemverklaring van de CDA-fractie tegen het 
voorstel. 

4
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Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, PvdA, D66, DUS Weert 
en Juist495 (20 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie CDA (6 stemmen tegen) aanvaard.

16. Vaststellen beleidsplan Wmo 2017-2019. 

VOORSTEL
Besluiten om het Beleidsplan Wmo 2015-2016 met 3 jaar te verlengen conform
bijgevoegde notitie met actiematrix en het plan voort te zetten als Beleidsplan Wmo 2017-2019 “Aan de 
slag met de transformatie”.
BESLUITVORMING
Het amendement van de fracties D66, CDA, DUS Weert, SP, Weert Lokaal en PvdA wordt unaniem 
aanvaard.
Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

4

17. Vaststellen van de "Richtinggevende notitie resultaatfinanciering hulp bij huishouden 2017 en daarna". 

VOORSTEL
De “Richtinggevende notitie resultaatfinanciering Hbh 2017 en daarna” vast te stellen.
BESLUITVORMING
Motie 1 (huidig kader gebaseerd op uren) van de fracties CDA, DUS Weert en PvdA wordt met 
voorstemmen van de fracties CDA, DUS Weert en PvdA (9 stemmen vóór) en tegenstemmen van de 
fracties Juist495, D66, SP, VVD en Weert Lokaal (17 stemmen tegen) verworpen.

Motie 2 (gevolgen voor de begroting 2017) van de fracties CDA en DUS Weert wordt ingetrokken. 

Motie 3 (toelage HHT in stand houden) van de fracties CDA en DUS Weert wordt met voorstemmen 
van de fracties CDA en DUS Weert (7 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, 
VVD, SP, PvdA, D66 en Juist495 (19 stemmen tegen) verworpen.

Motie 4 (zicht op ureninzet) van de fracties CDA en DUS Weert wordt met voorstemmen van de fracties 
CDA en DUS Weert (7 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, SP, 
PvdA, D66 en Juist495 (19 stemmen tegen) verworpen.

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

8

18. Instemmen met de 3e bestuursrapportage 2016. 

VOORSTEL
1. In te stemmen met de 3e bestuursrapportage 2016, inclusief financiële
bijstellingen (bijlage 1) en rapportage kredieten (bijlage 2);
2. In te stemmen met de overhevelingsvoorstellen 2016 naar 2017;
3. In te stemmen met de rapportage kredieten en de mutaties kredieten (bijstellen en afsluiten);
4. In te stemmen met de toelichtingen bouwgrondexploitatie/grondbeleid.
BESLUITVORMING
Zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

6

RAADSCONSULTATIES 0

Liggen niet voor. 0

RAADSINFORMATIE 0

BESPREEKSTUKKEN 0

19. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 2 november tot en met 30 november 
2016. Kennisnemen van de ingekomen brieven. 

VOORSTEL
Kennisnemen van de ingekomen brieven.
BESLUITVORMING
Van de ingekomen brieven is kennis genomen.

2

20. 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 voornoemde lijst.

2
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Gemeente Weert Wilhelminasingel 101, 6001 GS Weert Postbus 950, 6000 AZ Weert

T: 14 0495 of (0495) 57 50 00 F: (0495) 54 15 54 gemeente@weert.nl

BESLUITVORMING
De lijst is voor kennisgeving aangenomen.

21. Kennisnemen van de financiële overzichten. 

VOORSTEL
Kennisnemen van de onderstaande financiële overzichten:
a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2016;
b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2016;
c. Overzicht reserves en voorzieningen 2016;
d. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2017;
e. Overzicht begrotingsuitkomsten 2017;
f. Overzicht reserves en voorzieningen 2017.
BESLUITVORMING
Van de overzichten is kennis genomen.

6

22. Rondvraag. 

Wethouder Van Eersel en de voorzitter beantwoorden de volgende vragen:
Vragen SP-fractie en fractie DUS Weert over het metaalrecyclingbedrijf aan Moeselpeelweg 8: 
• Wat kan de gemeente doen om de activiteiten van het bedrijf op deze locatie te stoppen en het bedrijf 
te verplaatsen naar een industrieterrein?
• Behoort de locatie van de voormalige scheepswerf ook tot de bedrijfsactiviteiten van dit bedrijf? 
Vragen D66-fractie over:
• de bus routes als bussen worden ingezet als vervangend treinvervoer; 
• de benoemingsprocedure van de wethouder.

3

23. Sluiting. 

De voorzitter sluit om 22.30 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

0

ONDERTEKENING 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 25 januari 2017,

De Griffier, De voorzitter,

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans

0
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