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Datum: 13-12-2017 19:30 uur 

Raadzaal

CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE 
WEERT OP 13 DECEMBER 2017. 
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De beelden van deze 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), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), M.E.H. Geboers (SP), T.E.C. Geelen MSc 
(CDA), J.W.J. Goubet (SP), drs. T.J.J. van Gemert (VVD; niet aanwezig bij agendapunt 20A), H.J.P. 
Heesakkers (Weert Lokaal), J. Heesakkers (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. 
Kadra (PvdA), L.C.G. Kusters (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), J.M. Nouwen (CDA), B. 
Peterse (SP), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), H.L. Stribos Qc 
(CDA), J.H.F. Vossen (D66), F.B.C. Werps (D66), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), F. Yücel (Weert 
Lokaal), M. Zaâboul (PvdA) en ing. R.L.A.T. Zincken (Juist495).

AFWEZIG HET RAADSLID: P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal)

AANWEZIG DE WETHOUDERS:
A.F. van Eersel (VVD), drs. P.P.H. Sterk (SP), G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal) en 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 gasten van de 
raad. De voorzitter vermeldt het bericht van verhindering van het raadslid de heer P.J.R.L. Verheggen 
(Weert Lokaal).

0

2. Vaststellen van de agenda. 

Er wordt een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fracties CDA, DUS Weert en 
Juist495 over de tauros. Deze motie wordt geagendeerd als agendapunt 20A. 

De voorzitter geeft aan dat agendapunt 16 (het kenbaar maken van wensen en bedenkingen op de 
regionale samenwerking op het gebied van geografische werkzaamheden) in de vorige cyclus in de 
raadscommissie is behandeld, maar toen vanwege het ontbreken van een advies van de 
Ondernemingsraad niet in de raad is behandeld. Bedoeld advies is thans beschikbaar, waardoor het 
voorstel nu op de raadsagenda staat.

De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

1
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3. Spreekrecht. 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

0

4. Mededelingen. 

De heer Goubet (SP) licht het aanvankelijk ingediende interpellatieverzoek over de handelwijze van 
de burgemeester rondom het Syrische gezin toe en de reden om dit verzoek in te trekken. Hij heeft 
een gesprek gehad met de burgemeester over zijn vragen. Deze vragen zijn afdoende beantwoord, 
maar vanavond kunnen ook de andere fracties nog vragen stellen. De vragen van de fracties worden 
door de burgemeester beantwoord.

0

5. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 23 november 2017. 

VOORSTEL
Vast te stellen de besluitenlijst van 23 november 2017.
BESLUITVORMING
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

1

RAADSVOORSTELLEN 0

HAMERSTUKKEN 0

6. Vaststellen van de verordeningen 2018 en bijbehorende tarieventabellen. 

VOORSTEL
Vast te stellen de navolgende verordeningen en tarieventabellen:
- Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2018;
- Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsheffingen 2018;
- Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2018;
- Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2018;
- Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2018;
- Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2018;
- Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2018;
- Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018;
- Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2018;
- Verordening op de heffing en de invordering van scheepvaartrechten 2018;
- Verordening op de heffing en de invordering van staangeld 2018;
- Verordening op de heffing en de invordering van graf- en begraafrechten 2018;
- Parkeerverordening 2018;
- Wegsleepverordening gemeente Weert 2018.
- Tarieventabel reinigingsheffingen 2018;
- Tarieventabel rioolheffing 2018;
- Tarieventabel parkeerbelastingen 2018;
- Tarieventabel precariobelasting 2018;
- Tarieventabel legestarieven 2018;
- Tarieventabel graf- en begraafrechten 2018.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

35

7. Wijziging begroting 2017 Veiligheidsregio Limburg-Noord. 

VOORSTEL
In te stemmen met wijziging nr. 2 van de begroting 2017 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

4

8. Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2018. 

VOORSTEL
De Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2018 vast te stellen.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

7

9. Verordening jeugdhulp Weert 2018. 

VOORSTEL
De Verordening jeugdhulp gemeente Weert 2018 vast te stellen.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
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Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Weert 2017. 

VOORSTEL
De 'Verordening doelgroepen sociale woningbouw gemeente Weert 2017' vast te stellen.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

11. Bestemmingsplan Industrieterrein Budel-Dorplein, geluidszone Weert. 

VOORSTEL
1. Met de geluidszone van het Industrieterrein Budel-Dorplein in te stemmen.
2. Het bestemmingsplan ‘Industrieterrein Budel-Dorplein, geluidszone Weert’
gewijzigd vast te stellen.
3. Het bestemmingsplan ‘Industrieterrein Budel-Dorplein, geluidszone Weert’ als
authentiek digitaal ruimtelijk plan aan te merken.
4. Voor het bestemmingsplan ‘Industrieterrein Budel-Dorplein, geluidszone Weert’ geen 
exploitatieplan vast te stellen.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
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BESPREEKSTUKKEN 0

12. Slotwijziging 2017, inclusief bijstelling begroting 2017. 

VOORSTEL
1. In te stemmen met de overhevelingen 2017 naar 2018;
2. In te stemmen met de bijstellingen 2017;
3. In te stemmen met de rapportage kredieten en de mutaties kredieten
(beschikbaar stellen, bijstellen en afsluiten).
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

6

13. Beleids- en actieplan opvang en integratie van vergunninghouders. 

VOORSTEL
1. De evaluatie van het Beleids- en actieplan opvang en integratie van
vergunninghouders 2016-2017 vast te stellen.
2. Het Beleids- en actieplan opvang en integratie van vergunninghouders 2016-2017 met
2 jaar te verlengen conform bijgevoegde notitie en het plan voort te zetten als
Beleids- en actieplan opvang en integratie van vergunninghouders 2018-2019.
3. Het verschil tussen de uitgaven en inkomsten in 2018 en 2019 voor opvang en
integratie van vergunninghouders ten laste te brengen van de reserve inburgering en
participatie niet westerse allochtonen.
4. In 2018 bezien of er een kwalitatief onderzoek kan worden uitgevoerd.
BESLUITVORMING
De motie van de CDA-fractie wordt na behandeling ingetrokken. De motie van de fractie SP wordt 
gewijzigd en met voorstemmen van de fracties SP, Weert Lokaal, CDA, PvdA, DUS Weert en Juist495 
(21 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties VVD en D66 (6 stemmen tegen) aanvaard. Het 
voorstel wordt unaniem aanvaard.

5

14. Fijnstofzuiveringsinstallaties parkeergarages. 

VOORSTEL
1. Een krediet van € 310.000,-, excl. BTW uit het Programma voor de versterking
van de binnenstad beschikbaar te stellen voor de plaatsing van
fijnstofzuiveringsinstallaties in 5 parkeergarages.
2. Voor de duur van 10 jaar een full-service reiniging en onderhoudscontract af te sluiten voor een 
bedrag van € 21.465,- per jaar, excl. BTW.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

9

15. Oprichten gemeenschappelijke regeling ICT Noord- en Midden Limburg. 

VOORSTEL
Instemmen met het oprichten van een gemeenschappelijke regeling ICT Noord- en Midden Limburg in 
de vorm van een Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO).
BESLUITVORMING
De motie van de SP wordt unaniem aanvaard. Stemverklaring van de fractie CDA tegen het voorstel. 
Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties SP, Weert Lokaal, VVD, PvdA, DUS Weert en 
Juist495 (18 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties CDA en D66 (9 stemmen tegen) 
aanvaard.

15

RAADSCONSULTATIES 0
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Hamerstukken 
Liggen niet voor.

BESPREEKSTUKKEN 0

16. Kenbaar maken van wensen en bedenkingen om de regionale samenwerking op het gebied van 
geografische werkzaamheden te intensiveren. 

VOORSTEL
Uw wensen en bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van het voornemen van het college van 
B&W om de samenwerking op het gebied van de geo-werkzaamheden, middels het aangaan van een 
bestuursovereenkomst, te intensiveren.
BESLUITVORMING
De wensen en bedenkingen van de fractie D66 worden unaniem aanvaard.
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RAADSINFORMATIE 0

BESPREEKSTUKKEN 0

17. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 25 oktober tot en met 21 november 
2017. Kennisnemen van de ingekomen brieven. 

VOORSTEL
Kennisnemen van de ingekomen brieven.
BESLUITVORMING
De raad heeft kennis genomen van de ingekomen brieven.

2

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

VOORSTEL
De lijst voor kennisgeving aannemen.
BESLUITVORMING
De raad heeft de lijst voor kennisgeving aangenomen.

1

19. Kennisnemen van de financiële overzichten. 

VOORSTEL
Kennisnemen van de onderstaande financiële overzichten:
a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2017;
b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2017;
c. Overzicht reserves en voorzieningen 2017;
d. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2018;
e. Overzicht begrotingsuitkomsten 2018.
BESLUITVORMING
Van de overzichten is kennis genomen.

5

20. Rondvraag. 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

0

20A. Motie vreemd aan de orde van de dag van de fracties CDA, DUS Weert en Juist495 inzake de tauros. 

Motie vreemd aan de orde van de dag van de fracties CDA, DUS Weert en Juist495 inzake de tauros.
VOORSTEL
Motie aannemen.
BESLUITVORMING
Raadslid T. van Gemert (VVD) neemt niet deel aan de besluitvorming vanwege een persoonlijk 
belang. 
Stemverklaring van de fractie D66 tegen de motie. Stemverklaring van de heer L. Kusters van de 
fractie Weert Lokaal vóór de motie. 
De motie wordt met voorstemmen van de fracties CDA, DUS Weert, Juist495 en de raadsleden L. 
Kusters en H. Heesakkers van de fractie Weert Lokaal (10 stemmen vóór) en tegenstemmen van de 
fracties SP, PvdA, D66, VVD en de raadsleden S. Winters, C. Jacobs, M. Engelen, P. Küsters en F. 
Yücel van de fractie Weert Lokaal (16 stemmen tegen) verworpen.

1

21. Sluiting. 

De voorzitter sluit om 23.15 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

0

0
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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

ONDERTEKENING 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 24 januari 2018,

De griffier, De voorzitter,

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