
Vergadering

Vergadering van Gemeenteraad

Datum: 07-11-2019 13:00 uur 

Raadzaal

CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE 
WEERT OP 7 NOVEMBER 2019. 

0

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; aanwezig vanaf 15.40 uur), M.T.H. van den Bergh (VVD), 
J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters (FGD), P.H.A.M. 
Emans (Weert Lokaal), M.A. Engelen-Weijen (Weert Lokaal), drs. T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. 
Goubet (FGD), 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), M.J. Marechal (DUS Weert), P.H.H.G. Mols (CDA), M.A.J.M. 
Smolenaers (Weert Lokaal), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), L.A.W. Steinbach (D66; aanwezig 
vanaf agendapunt 7), J.E.H.M. Stroek (CDA), P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal; aanwezig tot 
circa 21.15 uur), J.H. Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), T. Winters (CDA) en F. Yücel 
(Weert Lokaal).

AFWEZIG DE RAADSLEDEN: H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal).

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

Voorzitter: J. Heijmans
Griffier: M. Wolfs-Corten

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering om 13.00 uur en heet de aanwezigen welkom. De heer H. van de 
Loo (Weert Lokaal) heeft zich afgemeld. Mevrouw I. Beenders komt later.

0

2. Vaststellen van de agenda. 

• Op verzoek van de VVD-fractie wordt agendapunt 4a aan de agenda toegevoegd.
• De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

2

3. Spreekrecht. 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

0

4. 0
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Mededelingen. 

Er zijn geen mededelingen.

4a. Mededelingen VVD over de passantenhaven en de EK triatlon. 

De VVD-fractie biedt wethouder Van den Heuvel een enquête over de passantenhaven aan. Ook 
maakt de VVD-fractie een opmerking over de evaluatie EK Triatlon.

0

5. Afscheid van raadslid mevrouw M.M.C.F. Stokbroeks van de fractie D66. 

VOORSTEL
Afscheid van raadslid mevrouw M.M.C.F. Stokbroeks van de fractie D66.
BESLUITVORMING
De raad neemt afscheid van mevrouw Stokbroeks. Zij ontvangt uit handen van de burgemeester een 
Koninklijke Onderscheiding (Lid in de Orde van Oranje-Nassau).

0

BENOEMINGEN 0

6. Benoemen raadslid mevrouw L.A.W. Steinbach namens de fractie D66. 

VOORSTEL
A. Onderzoek geloofsbrieven. 
Ingekomen zijn de geloofsbrieven van de tot lid van de raad benoemd verklaarde: mevrouw L.A.W. 
Steinbach. 
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 L.A.W. Steinbach.
C. Beëdigen van het toegelaten raadslid mevrouw L.A.W. Steinbach.
BESLUITVORMING
De geloofsbrieven worden door de commissie onderzoek geloofsbrieven onderzocht en in orde 
bevonden. De raad beslist bij acclamatie tot toelating van mw. L.A.W. Steinbach. Mw. Steinbach legt in 
handen van de voorzitter de verklaring en belofte af.

0

RAADSVOORSTELLEN 0

HAMERSTUKKEN 

Liggen niet voor.

0

BESPREEKSTUKKEN 0

7. Actualisatie Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021. 

VOORSTEL
Het Meerjareninvesteringsprogramma Water & Riolering 2020-2026 vast te stellen.
2. Akkoord te gaan met scenario 4, lineair afschrijven van investeringen en een getrapte invoering 
kostendekkend tarief.
3. In te stemmen om een jaarlijks bedrag van € 366.457,- als bijdrage voor groen op te nemen als 
exploitatielast in de begroting.
4. In te stemmen met het instellen van de bestemmingsreserve "Groen (riolering)".
5. In te stemmen dat op basis van het Meerjareninvesteringsprogramma 2020-2026 de
meer- en minderkosten groen worden verrekend met de bestemmingsreserve "Groen (riolering)".
BESLUITVORMING
Het amendement van de fractie DUS Weert wordt ingetrokken.
Stemverklaringen van de fracties CDA, DUS en FGD vóór de onderdelen 1, 3, 4 en 5 van het voorstel 
en tegen onderdeel 2 van het voorstel. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

5

8. 2e Tussenrapportage 2019. 

VOORSTEL
1. In te stemmen met de 2e Tussenrapportage 2019, inclusief financiële bijstellingen (bijlage2);
2. In te stemmen met de mutaties (bijstellen en afsluiten) kredieten (bijlage 3).
3. In te stemmen met de toelichtingen bouwgrondexploitatie/ grondbeleid.
BESLUITVORMING

7
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De motie van de fractie DUS Weert over de spoorverbinding Antwerpen-Hamont-Weert wordt met 
voorstemmen van de fractie DUS Weert (2 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert 
Lokaal, CDA, VVD, FGD, D66 en PvdA (25 stemmen tegen) verworpen. Het voorstel wordt unaniem 
aanvaard.

9. Behandelen van de begroting 2020 van de gemeente Weert. 

VOORSTEL
Behandelen van de begroting 2020.

BEHANDELING
De fracties starten met een pitch van elk vijf minuten. Vervolgens reageert het college met een pitch 
van vijf minuten per portefeuillehouder. Daarna vindt er een debat plaats tussen de raad en het college 
over de inhoud van de begroting. Vervolgens vindt er een raadsdebat plaats over de inhoud van de 
programma’s. Daarna debatteert de raad over de moties en amendementen per hoofdstuk. De 
amendementen en moties worden na behandeling in stemming gebracht.

BESLUITVORMING
Hoofdstuk 1 Openbare orde en veiligheid
Geen moties en amendementen.

Hoofdstuk 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Motie II.M.1 Veilig duurzaam verlicht fietsen van de fracties D66, PvdA en DUS Weert wordt 
ingetrokken.

Hoofdstuk 3 Economische zaken en promotie
Motie III.M.1 Fietsparkeren van de fracties DUS Weert, PvdA en FGD wordt met voorstemmen van de 
fracties DUS Weert, PvdA en FGD (6 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, 
CDA, VVD en D66 (22 stemmen tegen) verworpen.

Motie III.M.2 Het hart van de binnenstad moet blijven kloppen van de fracties DUS Weert en PvdA 
wordt ingetrokken.

Hoofdstuk 4 Onderwijs
Geen moties en amendementen.

Hoofdstuk 5 Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied
Motie V.M.1 Boomplantdag van de fracties PvdA en DUS Weert wordt ingetrokken.

Hoofdstuk 6 Zorg, inkomen en participatie
Amendement VI.A.1 Terugdraaien bezuiniging armoedebeleid van de fracties PvdA, DUS Weert, Weert 
Lokaal en FGD wordt met voorstemmen van de fracties PvdA, DUS Weert, Weert Lokaal, FGD, CDA 
en D66 (24 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie VVD (4 stemmen tegen) aanvaard.

Motie VI.M.1 Verslaafdenopvang van de fracties PvdA en DUS Weert wordt ingetrokken.

Hoofdstuk 7 Volksgezondheid en milieu
Amendement VII.A.1 Ambitie energietransitie van de fractie DUS Weert wordt ingetrokken.

Hoofdstuk 8 Volkshuisvesting. Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Geen moties en amendementen.

Hoofdstuk 9 Middelen, bestuur en algemeen beheer
Stemverklaringen van de fracties Weert Lokaal en VVD vóór het ter vergadering gewijzigde 
amendement IX.A.1 Raad vet aan zet van de fracties DUS Weert en PvdA. Het amendement wordt 
unaniem aanvaard.

Amendement IX.A.2 Laadpalen elektrisch vervoer van alle fracties wordt unaniem aanvaard.

Amendement IX.A.3 Personeelsformatie van de fractie DUS Weert wordt ingetrokken.

Amendement IX.A.4 OZB-verhoging van de fracties VVD, CDA, DUS Weert, FGD, D66 en PvdA wordt 
met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, DUS Weert, FGD, D66 en PvdA (17 stemmen vóór) en 
tegenstemmen van de fractie Weert Lokaal (10 stemmen tegen) aanvaard.

Motie IX.M.1 Verschuiving rioolheffing naar OZB van de fractie D66 wordt unaniem aanvaard.

Motie IX.M.2 Begrotingsevenwicht van de fracties DUS Weert en PvdA wordt ingetrokken.

Motie IX.M.3 Communicatie van de fracties DUS Weert en PvdA wordt ingetrokken.

Motie IX.M.2 Participatieladder van de fracties VVD, PvdA, FGD en Weert Lokaal wordt unaniem 
aanvaard.

14
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Hoofdstuk 10 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien, overhead en Vpb
Amendement X.A.1 Tarieven parkeren jaar 2020 van de fracties DUS Weert en PvdA wordt 
ingetrokken.

Algemene beschouwingen en politiek-bestuurlijke vragen 7

* Beeldfragment van de pitch (beschouwingen) van de raadsfractie Weert Lokaal 0

* Beeldfragment van de pitch (beschouwingen) van de raadsfractie CDA 0

* Beeldfragment van de pitch (beschouwingen) van de raadsfractie VVD 0

* Beeldfragment van de pitch (beschouwingen) van de raadsfractie DUS Weert 0

* Beeldfragment van de pitch (beschouwingen) van de raadsfractie Goubet-Duijsters 0

* Beeldfragment van de pitch (beschouwingen) van de raadsfractie D66 0

* Beeldfragment van de pitch (beschouwingen) van de raadsfractie PvdA 0

* Beeldfragment van de pitch (reactie) van de portefeuillehouder W. van Eijk 0

* Beeldfragment van de pitch (reactie) van de portefeuillehouder T. Geelen 0

* Beeldfragment van de pitch (reactie) van de portefeuillehouder M. van de Heuvel 0

* Beeldfragment van de pitch (reactie) van de portefeuillehouder G. Gabriëls 0

* Beeldfragment van de pitch (reactie) van de portefeuillehouder J. Heijmans 0

* Beeldfragment van de pitch (reactie) van de portefeuillehouder P. Sterk 0

* Beeldfragment van het debat tussen raad en college 0

* Beeldfragment van het debat tussen de raadsfracties 0

Amendementen en moties 34

* Beeldfragment raadsdebat programma 1 - Openbare orde en veiligheid 

Raadsdebat en besluitvorming over de moties en amendementen van programma 1.

0

* Beeldfragment raadsdebat programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat 

Raadsdebat en besluitvorming over de moties en amendementen van programma 2.

0
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* Beeldfragment raadsdebat programma 3 - Economische zaken en promotie 

Raadsdebat en besluitvorming over de moties en amendementen van programma 3.

0

* Beeldfragment raadsdebat programma 4 - Onderwijs 

Raadsdebat en besluitvorming over de moties en amendementen van programma 4.

0

* Beeldfragment raadsdebat programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied 

Raadsdebat en besluitvorming over de moties en amendementen van programma 5.

0

* Beeldfragment raadsdebat programma 6 - Zorg, inkomen en participatie 

Raadsdebat en besluitvorming over de moties en amendementen van programma 6.

0

* Beeldfragment raadsdebat programma 7 - Volksgezondheid en milieu 

Raadsdebat en besluitvorming over de moties en amendementen van programma 7.

0

* Beeldfragment raadsdebat programma 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke 
vernieuwing 

Raadsdebat en besluitvorming over de moties en amendementen van programma 8.

0

* Beeldfragment raadsdebat programma 9 - Middelen, bestuur en algemeen beheer 

Raadsdebat en besluitvorming over de moties en amendementen van programma 9.

0

* Beeldfragment raadsdebat programma 10 - Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien, overheid en 
Vpb 

Raadsdebat en besluitvorming over de moties en amendementen van programma 10.

0

10. Vaststellen van de begroting 2020 van de gemeente Weert. 

VOORSTEL
De begroting 2020 van de gemeente Weert vast te stellen. 
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

0

11. Septembercirculaire 2019 algemene uitkering/ Gemeentefonds. 

VOORSTEL
1. Kennis te nemen van de septembercirculaire 2019 algemene uitkering/Gemeentefonds.
2. De mutaties op basis van de septembercirculaire voor het jaar 2019 te verwerken in 
begrotingswijzigingen voor het jaar 2019 en voor de jaren 2020 t/m 2023 (1e begrotingswijziging 2020).
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

4

RAADSINFORMATIE 0

12. Kennisnemen van de financiële overzichten. 

VOORSTEL
Kennisnemen van de financiële overzichten:
a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2019; 
b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2019; 
c. Overzicht reserves en voorzieningen 2019; 
d. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2020; 
e. Overzicht begrotingsuitkomsten 2020.
BESLUITVORMING
De raad heeft kennis genomen van de financiële overzichten.

5

13. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

0

ONDERTEKENING 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 18 december 2019,

De griffier, De voorzitter,

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

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