
Vergadering

Vergadering van Gemeenteraad

Datum: 27-03-2018 18:00 uur 

Raadzaal

CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE 
WEERT OP 27 MAART 2018. 
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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), H.J.P. Heesakkers (Weert Lokaal), J. 
Heesakkers (CDA), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), 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), P.J.R.L. Verheggen (Weert Lokaal), 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 DE RAADSLEDEN: mr. F. Kadra (PvdA)

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 bij deze bijzondere 
raadsvergadering, de laatste van de raadsperiode 2014-2018. De voorzitter vermeldt het bericht van 
verhindering van mw. Kadra (PvdA).

0

2. Vaststellen van de agenda. 

De voorzitter stelt voor om agendapunt 13a (kennisnemen van het proces-verbaal van de 
verkiezingsuitslag) te behandelen na het spreekrecht, aangezien het door de heer Smolenaers van de 
Partij voor Weert aangevraagde spreekrecht daarop betrekking heeft. De raad stemt hiermee in. 
De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

1

3. Spreekrecht. 

Er wordt spreekrecht uitgeoefend door de heer Smolenaers van de Partij voor Weert m.b.t. 
agendapunt 13a (kennisnemen van het proces-verbaal van de verkiezingsuitslag). Hij verzoekt om 
een hertelling van de uitgebrachte stemmen. De inhoud van dit spreekrecht wordt betrokken bij het 
agendapunt.

0
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4. Mededelingen. 

De voorzitter geeft aan dat er tijdens de schorsing een buffet is voor de raads-, commissie- en 
collegeleden.

0

5. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 28 februari 2018. 

VOORSTEL
Vast te stellen de besluitenlijst 28 februari 2018.
BESLUITVORMING
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

1

RAADSVOORSTELLEN 0

HAMERSTUKKEN 0

6. Protocol processtappen bestuurlijke integriteit gemeente Weert. 

VOORSTEL
Het protocol processtappen bestuurlijke integriteit gemeente Weert vast te stellen.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
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7. Verordening straatnaamgeving en nummering. 

VOORSTEL
De verordening straatnaamgeving en nummering vast te stellen.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
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8. Toepassen coördinatieregeling op plan Werthaboulevard. 

VOORSTEL
1. Van bijgevoegde inkomende brief, inhoudende het verzoek om medewerking te verlenen aan 
toepassing van de coördinatieregeling, kennis te nemen.
2. De coördinatieregeling van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren op de 
voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan dat nodig is voor de realisatie van het plan 
Werthaboulevard, plandeel Tennishal en Energiestraat tussen de Industriekade en de 
Penitentenstraat en op alle ambtshalve of op aanvraag in verband hiermee te nemen besluiten, 
waaronder in elk geval de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. 
BESLUITVORMING
Raadslid Zincken (Juist495) onthoudt zich van stemming vanwege een persoonlijk belang.
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
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9. Bestemmingsplan 'Pylsstraatje 2a'. 

VOORSTEL
1. Het bestemmingsplan ‘Pylsstraatje 2a’ met planidentificatienummer
NL.IMRO.0988.BPPylsstraatje2a-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
2. Het bestemmingsplan ‘Pylsstraatje 2a’ aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
3. Voor het bestemmingsplan ‘Pylsstraatje 2a’ geen exploitatieplan vast te stellen.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
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BESPREEKSTUKKEN 

Liggen niet voor.

0

Liggen niet voor. 0

RAADSCONSULTATIES 

Liggen niet voor.

0

Liggen niet voor. 0

RAADSINFORMATIE 0
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BESPREEKSTUKKEN 0

10. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 1 februari tot en met 28 februari 2018. 
Kennisnemen van de ingekomen brieven. 

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

1

11. 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.
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12. Kennisnemen van de financiële overzichten. 

VOORSTEL
Kennisnemen van de onderstaande financiële overzichten:
a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2018;
b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2018;
c. Overzicht reserves en voorzieningen 2018.
BESLUITVORMING
Van de overzichten is kennis genomen.
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13a. Kennis nemen van het proces-verbaal inzake de uitslag van de verkiezingen voor de gemeenteraad 
d.d. 21 maart 2018, waaruit blijkt dat de stemming op wettige wijze is geschied en de uitslag van de 
stemming juist is vastgesteld 

VOORSTEL
Kennisnemen van het proces-verbaal inzake de uitslag van de verkiezingen voor de gemeenteraad 
d.d. 21 maart 2018, waaruit blijkt dat de stemming op wettige wijze is geschied en de uitslag van de 
stemming juist is vastgesteld.
BESLUITVORMING
De raad neemt kennis van het proces-verbaal van de verkiezingsuitslag. De fracties Weert Lokaal, 
VVD, SP, CDA, PvdA, DUS Weert en Juist495 (24 stemmen) vinden een hertelling van de 
uitgebrachte stemmen niet nodig. De fractie D66 (3 stemmen) wenst wel een hertelling. Het verzoek 
van de heer Smolenaers van de Partij voor Weert om een hertelling is daarmee afgewezen.

1

13b. Verslag door de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven met betrekking tot de tot lid van de raad 
benoemd verklaarden. 

VOORSTEL
Verslag door de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven met betrekking tot de tot lid van de raad 
benoemd verklaarden.
BESLUITVORMING
De commissie onderzoek geloofsbrieven doet verslag van haar bevindingen en adviseert de raad tot 
toelating als lid van de raad van de gemeente Weert van de tot lid van de raad benoemd verklaarden.

0

13c. Beslissing omtrent toelating als lid van de raad van de gemeente Weert van de tot lid van de raad 
benoemd verklaarden. 

VOORSTEL
Beslissing omtrent toelating als lid van de raad van de gemeente Weert van de tot lid van de raad 
benoemd verklaarden.
BESLUITVORMING
De raad besluit tot toelating als lid van de raad van de gemeente Weert van de tot lid van de raad 
benoemd verklaarden.

0

14. Rondvraag. 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

0

Na dit agendapunt wordt de vergadering geschorst. Om 20.00 uur wordt de vergadering hervat. 0

15. Afscheid van de scheidende raadsleden. 

Er wordt afscheid genomen van de raadsleden die niet meer terugkeren in de nieuwe gemeenteraad. 

0
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De raadsleden L.C.G. Kusters (Weert Lokaal) en J.M. Cardinaal (VVD) ontvangen een Koninklijke 
Onderscheiding.

* Toespraak door de voorzitter (de heer Heijmans) 0

* Toespraak door de griffier (mevrouw Wolfs) 0

* Afscheid van de heer René Verheggen (WL) als raadslid 0

* Afscheid van de heer Leon Kusters (WL) als raadslid 0

* Afscheid van de heer John Cardinaal (VVD) als raadslid 0

* Vervolg afscheid van de raadsleden en commissieleden 0

* Afscheid van mevrouw Malika Zaâboul (PvdA) als raadslid 0

* Afscheid van de heer Jeffreye Vossen (D66) als raadslid 0

* Afscheid van de heer Bert Peterse (SP) als raadslid 0

* Afscheid van de heer John Nouwen (CDA) als raadslid 0

* Afscheid van de heer Erik Werps (D66) als raadslid 0

* Afscheid van de heer Rolf Zincken (Juist495) als raadslid 0

* Afscheid van mevrouw Riya Geboers (SP) als raadslid 0

* Afscheid van de heer Henk Stribos (CDA) als raadslid 0

* Afscheid van de heer Henk Heesakkers (WL) als raadslid 0

* Afscheid van de heer Nico van den Bent (SP) als commissielid 0

* Afscheid van de heer Leon Heuvelmans (PvdA) als commissielid 0

* Afscheid van de heer Tim Nijs (D66) als commissielid 0

* Afscheid van mevrouw Nicky Linskens (CDA) als commissielid 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

Afscheid van de heer Niek Gruijthuijsen (WL) als commissielid 

16. Sluiting. 

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

0

ONDERTEKENING 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van …………… 2018,

De griffier, De voorzitter,

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

0
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