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De beelden van 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 (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 Goubet-Duijsters), P.H.A.M. Emans 
(Weert Lokaal), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), drs. T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet 
(fractie Goubet-Duijsters), J. Heesakkers (CDA), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), R.H.M. Houben 
(Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), P.A.M. Küsters 
(Weert Lokaal), mr. L.F.J.M. Lambers (VVD), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), M.J. Marechal 
(DUS Weert; aanwezig vanaf agendapunt 6); P.H.H.G. Mols (CDA), M.A.J.M. Smolenaers (Weert 
Lokaal), P.J.H. Sijben (CDA), M.M.C.F. Stokbroeks (D66), J.E.H.M. Stroek (CDA), P.G.M. Verhees-
Vaessen (Weert Lokaal), J.H. Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), T. Winters (CDA; 
aanwezig tot agendapunt 16) en F. Yücel (Weert Lokaal).

AFWEZIG DE RAADSLEDEN: H. Stals (CDA).

AANWEZIG DE WETHOUDERS:
Drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen MSc 
(CDA), drs. W.P.J. van Eijk (VVD) en drs. P.P.H. Sterk.

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 heer H. Stals (CDA) heeft zich afgemeld. 
Na de opening wordt kort stilgestaan bij het overlijden van oud-wethouder en voormalig raadslid de 
heer H.M.J. Steeghs.

0

2. Vaststellen van de agenda. 

• Raadslid H. van de Loo (Weert Lokaal) zal bij agendapunt 12 (leges omgevingsvergunningen 
duurzame projecten) een stemverklaring afleggen.
• De fractie DUS Weert stelt voor om agendapunt 15 (tijdelijke woningen op locatie De Zevensprong) 
van de agenda af te halen en niet te behandelen. Dit voorstel wordt met voorstemmen van de fracties 
DUS Weert en PvdA (3 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Goubet-Duijsters, D66, 
Weert Lokaal, VVD en CDA (24 stemmen tegen) verworpen.
• Raadslid J. Wiezer (VVD) zal bij agendapunt 16 (wensen en bedenkingen verkoop appartementen 
Beekstraat) vanwege een persoonlijk belang niet aan de beraadslagingen en besluitvorming 
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deelnemen. 
• De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Spreekrecht. 

Er wordt spreekrecht uitgeoefend door: 
1) de heer R. Schweitz van Robert Zakelijk Bedrijfs Advies bij agendapunt 11 (verzoek wijzigen 
bestemmingsplan Hennenstraatje te Swartbroek);
2) de heer G. Goos bij agendapunt 15 (14 tijdelijke woningen op locatie De Zevensprong).

0

4. Mededelingen. 

De voorzitter introduceert mw. M. Meertens, de nieuwe gemeentesecretaris / algemeen directeur van 
de gemeente Weert.

0

5. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 3 juli 2019. 

VOORSTEL
Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 3 juli 2019.
BESLUITVORMING
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

1

BENOEMINGEN 0

6. Benoemen raadslid mevrouw M.J. Marechal namens DUS Weert. 

VOORSTEL
A. Onderzoek geloofsbrieven. 
Ingekomen zijn de geloofsbrieven van de tot lid van de raad benoemd verklaarde: mevrouw M.J. 
Marechal, Kerkhoflaan 3, 6001 VW te Weert. 
Het onderzoek van de geloofsbrieven dient te geschieden op grond van de artikelen V 4 en V 12 van 
de Kieswet. 
Door de benoemde zijn overgelegd:
a. geloofsbrief (kennisgeving en benoeming);
b. verklaring aanneming benoeming;
c. verklaring openbare betrekkingen;
d. uittreksel uit het bevolkingsregister.
B. Beslissen tot toelating als lid van de raad van de gemeente Weert van mevrouw M.J. Marechal.
C. Beëdigen van het toegelaten raadslid mevrouw M.J. Marechal.
BESLUITVORMING
De geloofsbrieven worden door de commissie onderzoek geloofsbrieven onderzocht en in orde 
bevonden. De raad beslist bij acclamatie tot toelating van mw. M.J. Marechal. Mw. Marechal legt in 
handen van de voorzitter de verklaring en belofte af.

0

7. Benoeming van de heer P.L.H. van Akkerveken als commissielid-niet-raadslid namens DUS Weert. 

VOORSTEL
De heer P.L.H. van Akkerveken te benoemen tot commissielid-niet-raadslid namens de fractie DUS 
Weert.
BESLUITVORMING
Dhr. P.L.H. van Akkerveken wordt bij acclamatie benoemd en legt in handen van de voorzitter de eed 
af.

3

8. Benoeming van mevrouw P.C.I. van der Vegt tot plaatsvervangend lid van de auditcommissie 
gemeente Weert namens D66. 

VOORSTEL
Mevrouw P.C.I. van der Vegt namens D66 te benoemen tot plaatsvervangend lid van de 
auditcommissie gemeente Weert.
BESLUITVORMING
Mw. P.C.I. van der Vegt wordt bij acclamatie benoemd.

2

9. Benoeming van mevrouw I.F.A.J. Beenders namens DUS Weert tot lid van de auditcommissie 
gemeente Weert en de heer R.F.J.W.M. van Dooren namens DUS Weert tot plaatsvervangend lid van 
de auditcommissie gemeente Weert. 

VOORSTEL
Mevrouw I.F.A.J. Beenders namens DUS Weert te benoemen tot lid en de heer R.F.J.W.M. van 
Dooren namens DUS Weert tot plaatsvervangend lid van de auditcommissie gemeente Weert.
BESLUITVORMING
Mw. I.F.A.J. Beenders-Van Dooren en dhr. R.F.J.W.M. van Dooren worden bij acclamatie benoemd.

2
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RAADSVOORSTELLEN 

HAMERSTUKKEN 0

10. Bestemmingsplan Gebleektesteeg 3 - Tungeler Dorpsstraat ong. 

VOORSTEL
1. Het bestemmingsplan 'Gebleektesteeg 3 - Tungeler Dorpsstraat ong.' met planidentificatienummer 
NL.IMRO.0988.BPGebleektesteeg3-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
2. Het bestemmingsplan 'Gebleektesteeg 3 - Tungeler Dorpsstraat ong.' aan te merken als authentiek 
digitaal ruimtelijk plan.
3. Voor het bestemmingsplan 'Gebleektesteeg 3 - Tungeler Dorpsstraat ong.' geen exploitatieplan vast 
te stellen. 
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

4

11. Verzoek wijzigen bestemmingsplan ten behoeve van woningbouw op locatie Hennenstraatje 16-18 en 
omgeving. 

VOORSTEL
Het verzoek voor het wijzigen van het bestemmingsplan ten behoeve van woningbouw op de locatie 
Hennenstraatje 16-18 en omgeving af te wijzen.
BESLUITVORMING
Stemverklaring van raadslid R. van Dooren (DUS Weert) tegen het voorstel. 
Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, Goubet-Duijsters, D66, 
PvdA, de raadsleden Van Gemert, Van den Bergh en Wiezer van de VVD-fractie en raadslid 
Beenders van de fractie DUS Weert (26 stemmen vóór) en tegenstemmen van de raadsleden Van 
Dooren (DUS Weert) en Lambers (VVD) (2 stemmen tegen) aanvaard.

5

12. Legesverordening 2019 en legestarieven 2019 omgevingsvergunningen bij duurzame 
energieprojecten c.a. 

VOORSTEL
Vaststellen van de wijzigingsverordening leges 2019 en de legestarieventabel 2019.
BESLUITVORMING
Stemverklaring van raadslid H. van de Loo (Weert Lokaal) vóór het voorstel. 
Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

4

BESPREEKSTUKKEN 0

13. Twee verzoeken wijzigen bestemmingsplan ten behoeve van een (logistiek) bedrijventerrein aan de 
Roermondseweg 175 en omgeving. 

VOORSTEL
De twee verzoeken (fase 1 en fase 2) voor het wijzigen van het bestemmingsplan ten behoeve van de 
gefaseerde aanleg van een bedrijventerrein aan de Roermondseweg 175
en omgeving af te wijzen. 
BESLUITVORMING
Stemverklaring fractie VVD vóór het voorstel. 
Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

8

14. Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater. 

VOORSTEL
De "Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater" vast te stellen. 
BESLUITVORMING
Het amendement van de fracties VVD, DUS Weert, Goubet-Duijsters, CDA, D66 en PvdA wordt ter 
vergadering gewijzigd en met voorstemmen van de fracties VVD, DUS Weert, Goubet-Duijsters, CDA, 
D66 en PvdA (16 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie Weert Lokaal (12 stemmen tegen) 
aanvaard.
Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, VVD, Goubet-Duijsters, D66 
en PvdA (25 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie DUS Weert (3 stemmen tegen) 
aanvaard.

5

RAADSCONSULTATIES 

Hamerstukken
Liggen niet voor.

0
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BESPREEKSTUKKEN 

15. Wensen en/of bedenkingen kenbaar maken ten aanzien van de gebruiksovereenkomst met Wonen 
Limburg t.b.v. 14 tijdelijke woningen op de locatie van de Zevensprong 

VOORSTEL
Wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de gebruiksovereenkomst met Wonen 
Limburg ten behoeve van 14 tijdelijke woningen op de locatie van de
Zevensprong. 
BESLUITVORMING
De wensen en bedenkingen van de fracties Weert Lokaal, VVD, CDA, D66 en Goubet-Duijsters 
worden met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, CDA, D66 en Goubet-Duijsters (24 
stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties DUS Weert en PvdA (4 stemmen tegen) aanvaard. 
De wensen en bedenkingen van de fracties DUS Weert en PvdA worden met voorstemmen van de 
fracties DUS Weert en PvdA (4 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, 
CDA, D66 en Goubet-Duijsters (24 stemmen tegen) verworpen.
Stemverklaring van de fractie DUS Weert tegen het voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van 
de fracties Weert Lokaal, VVD, CDA, D66 en Goubet-Duijsters (24 stemmen vóór) en tegenstemmen 
van de fracties DUS Weert en PvdA (4 stemmen tegen) aanvaard.

17

16. Wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de voorgenomen verkoop van appartementen 
Beekstraat 20, 30 en 32. 

VOORSTEL
1. Kenbaar maken van eventuele wensen en/of bedenkingen betreffende de voorgenomen verkoop 
van drie appartementen gelegen aan de Beekstraat.
2. De door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de niet openbare bijlagen voor een 
termijn van 15 jaar te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet. 
BESLUITVORMING
Raadslid Wiezer onthoudt zich vanwege een persoonlijk belang van deelname aan de besluitvorming.
De raad besluit niet tot het kenbaar maken van wensen en/of bedenkingen. Het besluit wordt zonder 
hoofdelijke stemming aanvaard.

4

RAADSINFORMATIE 0

BESPREEKSTUKKEN 0

17. Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen 
en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert. 

VOORSTEL
Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 Reglement van Orde voor de vergaderingen en 
andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.
- Brief van mevrouw K. Duijsters namens de fractie Goubet-Duijsters, van mevrouw C. Beenders 
namens de fractie DUS Weert en van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 21 juni 
2019 inzake vragen aan het college over de nota Evaluatie en herijking hondenpoepbeleid.
Mw. Duijsters heeft n.a.v. de antwoorden van het college enkele aanvullende vragen gesteld. Deze 
worden ter vergadering beantwoord.
- Brief van de heer J. Goubet namens de fractie Goubet-Duijsters d.d. 25 juni 2019 inzake vragen aan 
het college over lozing ongezuiverd rioolwater op de Leukerbeek.
BESLUITVORMING
De aanvullende vragen van raadslid Duijsters van de fractie Goubet-Duijsters over het 
hondenpoepbeleid worden schriftelijk beantwoord.

5

18. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 1 juni 2019 tot en met 15 augustus 
2019. Kennisnemen van de ingekomen brieven. 

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

1

19. 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 ingekomen brieven.
BESLUITVORMING
De raad heeft de lijst van ingekomen stukken voor kennis aangenomen.

1
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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

20. Kennisnemen van de financiële overzichten. 

VOORSTEL
Kennisnemen van de onderstaande financiële overzichten:
a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2019;
b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2019;
c. Overzicht reserves en voorzieningen 2019.
BESLUITVORMING
Raadslid Van Dooren (DUS Weert) uit zorgen over de financiële positie van de gemeente. 
De raad heeft kennis genomen van de financiële overzichten.

3

21. Motie vreemd aan de orde van de dag - Vuurwerkvrije zones. 

VOORSTEL
Motie vreemd aan de orde van de dag over vuurwerkvrije zones.
BESLUITVORMING
De motie van de fractie Goubet-Duijsters wordt ingetrokken.

2

21A. Motie vreemd aan de orde van de dag- Bevrijdingsfestival Weert moet blijven. 

VOORSTEL
Motie vreemd aan de orde van de dag over het bevrijdingsfestival.
BESLUITVORMING
De motie van de fractie DUS Weert wordt ingetrokken.

1

22. Sluiting. 

Raadslid M. Stokbroeks (D66) deelt mede, dat dit haar laatste raadsvergadering was. Zij heeft een 
functie bij de gemeente Weert aanvaard, hetgeen niet verenigbaar is met het raadslidmaatschap. Zij 
heeft derhalve vandaag haar ontslag als raadslid ingediend bij de voorzitter. 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.10 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

0

ONDERTEKENING 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 7 november 2019,

De griffier, De voorzitter,

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