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Raadzaal

CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE 
WEERT OP 13 NOVEMBER 2019. 
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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 (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; niet aanwezig bij agendapunt 19), 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), 
J.E.H.M. Stroek (CDA), 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) en P.G.M. Verhees-Vaessen 
(Weert Lokaal).

AANWEZIG DE WETHOUDERS:
Drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal; aanwezig tot agendapunt 14), 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. van de Loo (Weert Lokaal) en mw. P. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal) hebben zich 
afgemeld.

0

2. Vaststellen van de agenda. 

• De raad stemt niet in met het voorstel van de fractie DUS Weert om agendapunt 13 
(omgevingsvergunning geitenhouderij) van de agenda af te halen. 
• Agendapunt 15 (verordening maatschappelijke ondersteuning) wordt als hamerstuk behandeld.
• De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

1

3. Spreekrecht. 

Er wordt spreekrecht uitgeoefend m.b.t. agendapunt 13 (omgevingsvergunning geitenhouderij) door:
• mevrouw A. Breij-Vanhofwegen;

1

Page 1 of 5Vergadering

13-12-2019https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/13-november/19:3...



• dhr. N. Aendekerk;
• mw. Arts;
• dhr. P. Princen;
• mw. H. Schrooyen.

4. Mededelingen. 

Er zijn geen mededelingen.

0

5. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 25 september 2019. 

VOORSTEL
Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 25 september 2019.
BESLUITVORMING
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

1

BENOEMINGEN 0

6. Mevrouw M. Marechal-Wolter te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie griffie Weert voor de 
duur van de zittingsperiode van de raad. 

VOORSTEL
Mevrouw M. Marechal-Wolter te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie griffie Weert voor de 
duur van de zittingsperiode van de raad.
BESLUITVORMING
Mw. M.J. Marechal wordt bij acclamatie benoemd.

2

RAADSVOORSTELLEN 0

HAMERSTUKKEN 0

7. Verordening Jeugdhulp 2020. 

VOORSTEL
Aan de raad voor te stellen de verordening Jeugdhulp 2020 vast te stellen, met intrekking van de 
verordening Jeugdhulp 2018.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

6

8. Regionaal Beleidsplan Sociaal Domein 2020-2023. 

VOORSTEL
Het Regionaal Beleidsplan Sociaal Domein 2020-2023 vast te stellen.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

4

9. Bestemmingsplan 'Hegstraat 36 - Oelemarkt 11'. 

VOORSTEL
1. Het bestemmingsplan 'Hegstraat 36 - Oelemarkt 11' met planidentificatienummer
NL.IMRO.0988.BPHegstr36Oelema11-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
2. Het bestemmingsplan 'Hegstraat 36 - Oelemarkt 11' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk 
plan.
3. Voor het bestemmingsplan 'Hegstraat 36 - Oelemarkt 11' geen exploitatieplan vast te stellen.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

6

10. Bestemmingsplan 'Diesterbaan 6'. 

VOORSTEL
1. Het bestemmingsplan 'Diesterbaan 6' met planidentificatienummer
NL.IMRO.0988.BPDiesterbaan6-VA01 gewijzigd vast te stellen.
2. Het bestemmingsplan 'Diesterbaan 6' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
3. Voor het bestemmingsplan 'Diesterbaan 6' geen exploitatieplan vast te stellen.
4. Gedeputeerde State van Limburg te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan 
de voorgeschreven termijn van 6 weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden 
overgegaan.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
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11. 4
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Bestemmingsplan Burgemeester Smeijersweg. 

VOORSTEL
1. Het bestemmingsplan 'Burgemeester Smeijersweg' met planidentificatie
NL.IMRO.0988.BPSmeijersweg-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
2. Het bestemmingsplan 'Burgemeester Smeijersweg' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk 
plan.
3. Voor het bestemmingsplan 'Burgemeester Smeijersweg' geen exploitatieplan vast te stellen.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

12. Instructie griffier Weert 2019. 

VOORSTEL
Vast te stellen de "Instructie voor de griffier en regels ter zake van de organisatie van de griffie van de 
gemeente Weert 2019".
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

5

BESPREEKSTUKKEN 0

13. Aanvraag omgevingsvergunning (milieu) geitenhouderij Grotesteeg 8a. 

VOORSTEL
1. Kenbaar maken van eventuele wensen en bedenkingen betreffende het voornemen om de 
gevraagde omgevingsvergunning (milieu) van een geitenhouderij aan de Grotesteeg 8a te weigeren 
totdat de resultaten van de gezondheidsonderzoeken bekend zijn.
2. Kennis te nemen van de memo over de juridische consequenties van het voorbereidingsbesluit van 
de provincie van 27 mei 2019 voor de lopende aanvragen.
BESLUITVORMING
De wens van alle fracties wordt unaniem aanvaard. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

28

14. Beleids- en actieplan integratie en participatie van statushouders 2020 tot en met 2022. 

VOORSTEL
In te stemmen met het beleids- en actieplan integratie en participatie van statushouders 2020 tot en 
met 2022.
BESLUITVORMING
De motie van de fractie PvdA wordt ter vergadering gewijzigd en unaniem aanvaard. Het voorstel 
wordt unaniem aanvaard.

8

15. Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2020. 

VOORSTEL
De verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2020 vast te stellen met intrekking van de 
Verordening maatschappelijke ondersteuning Weert 2018.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
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16. Parkeerverordening 2020. 

VOORSTEL
In te stemmen met de Parkeerverordening 2020.
BESLUITVORMING
De motie van de fractie DUS Weert wordt ingetrokken. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

11

17. Besluiten over de verantwoording van de besteding van de fractiebudgetten 2018 (initiatiefvoorstel 
FVO). 

VOORSTEL
1. M.b.t. de subsidiebedragen vaststellen:
- de uitgaven van de fracties die ten laste van het fractiebudget 2018 komen;
- de wijziging van de reserve;
- de resterende reserve;
- de te verrekenen bedragen van het budget 2018 (voorschotten 2018 + te reserveren
bedrag 2017 -/- uitgaven 2018 -/- te reserveren bedrag 2018).
2. Ermee in te stemmen dat de terugbetalingen zullen worden verrekend met het voorschot van de uit 
te keren fractiebudgetten over 2020.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

3

18. Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Weert 2019 (initiatiefvoorstel FVO). 

VOORSTEL

11
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1. De "Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Weert 2019" vast te stellen.
2. De “Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Weert 2015”, 
vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente Weert d.d. 3
november 2015 en gewijzigd bij besluiten van 22 februari 2017 en 20 september 2017, in te trekken.
BESLUITVORMING
Het amendement van de fracties FGD, Weert Lokaal en PvdA wordt unaniem aanvaard. Het voorstel 
wordt unaniem aanvaard.

RAADSCONSULTATIES 

Hamerstukken
Liggen niet voor.

0

BESPREEKSTUKKEN 0

19. Verzoek tot samenwerking visieontwikkeling Horne Quartier en De Lichtenberg. 

VOORSTEL
1. De bestuursopdracht Horne Quartier en De Lichtenberg vast te stellen.
2. Wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de intentieovereenkomst met 
Novaform Vastgoedontwikkelaars B.V. inzake het ontwikkelen van een visie voor Horne Quartier en 
De Lichtenberg.
BESLUITVORMING
19. VOORSTEL
1. De bestuursopdracht Horne Quartier en De Lichtenberg vast te stellen.
2. Wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de intentieovereenkomst met 
Novaform Vastgoedontwikkelaars B.V. inzake het ontwikkelen van een visie voor Horne Quartier en 
De Lichtenberg.
BESLUITVORMING
Raadslid mw. F. Kadra (PvdA) onthoudt zich van deelname aan de beraadslagingen en stemming. De 
wensen en bedenkingen van de CDA-fractie worden unaniem aanvaard.
Stemverklaring van de fractie DUS Weert vóór het voorstel. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
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20. Prestatieafspraken 2020 tussen woningcorporaties, huurdersbelangen-verenigingen en gemeente. 

VOORSTEL
Wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de Prestatieafspraken 2020 met 
Wonen Limburg, Woningstichting St. Joseph, Stichting Huurdersbelangen Midden-Limburg en de 
Huurders Adviesgroep.
BESLUITVORMING
De wensen en bedenkingen van de fracties VVD en DUS Weert worden ingetrokken. De wensen en 
bedenkingen van de fractie FGD worden met voorstemmen van de fracties FGD en PvdA (3 stemmen 
vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, VVD, DUS Weert en D66 (24 stemmen 
tegen) verworpen. De raad besluit niet tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen.

11

RAADSINFORMATIE 0

BESPREEKSTUKKEN 0

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

- Brief van mevrouw M. van den Bergh namens de fractie VVD d.d. 10 september 2019 inzake vragen 
aan het college over ontwikkeling bijstandsuitkeringen.
- Brief van mevrouw C. Beenders namens de fractie DUS Weert d.d. 19 september 2019 inzake 
vragen aan het college over de aanpassingen in de Stadhuispassage ter hoogte van restaurant 
Marrees.
BESLUITVORMING
De vragen en antwoorden zijn behandeld.

4

22. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 16 augustus 2019 tot en met 30 
september 2019. Kennisnemen van de ingekomen brieven. 

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

1

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

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

VOORSTEL
Voor kennisgeving aannemen van de lijst van ingekomen brieven.
BESLUITVORMING
De raad heeft de lijst van ingekomen stukken voor kennis aangenomen.

24. 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;
d. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2020;
e. Overzicht begrotingsuitkomsten 2020.
BESLUITVORMING
De raad heeft kennis genomen van de financiële overzichten.

5

24A. Motie vreemd aan de orde van de dag havenmeester passantenhaven. 

VOORSTEL
Motie vreemd aan de orde van de dag over de havenmeester in de passantenhaven.
BESLUITVORMING
De motie van de fracties VVD en DUS Weert wordt ingetrokken.

1

25. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.40 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

0

ONDERTEKENING 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 18 december 2019,

De griffier, De voorzitter,

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