
Vergadering

Vergadering van Gemeenteraad

Datum: 10-06-2020 19:30 uur 

Raadzaal

CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE 
WEERT OP 10 JUNI 2020. (VOOR PUBLIEK VIA LIVE STREAM TE VOLGEN). 
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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

C.C. Leppink-Schuitema (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 Duijsters; aanwezig tot agendapunt 

15), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), drs. T.J.J. van Gemert 

(VVD), J.W.J. Goubet (Weert Lokaal), 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), J.C. 

Kleinmoedig (Weert Lokaal), 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), P.H.H.G. Mols (CDA), M.A.J.M. Smolenaers 

(Weert Lokaal), 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: P.J.H. Sijben (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 om 19.30 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder 

mw. Duijsters van de fractie Duijsters. De heer Sijben (CDA) is afwezig wegens ziekte.

0
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2. Vaststellen van de agenda. 

· Het voorstel van de fractie DUS Weert om agendapunt 14 (langzaam verkeersoversteken Laarveld-

Ringbaan-Noord) van de agenda af te halen wordt met voorstemmen van de fracties DUS Weert, 

fractie Duijsters en D66 (5 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, VVD 

en PvdA (23 stemmen tegen) verworpen.

· Er is een motie vreemd aan de orde van de dag ingekomen; deze wordt behandeld als agendapunt 

28A.

· De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

1

3. Spreekrecht. 

Er is spreekrecht aangevraagd door de heer R. Janssen bij agendapunt 14 (langzaam verkeers 

oversteken Laarveld Ringbaan-Noord). 

0

4. Mededelingen. 

Er zijn geen mededelingen.

0

5. Vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 6 mei 2020 en van 3 juni 2020. 

VOORSTEL

Vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 6 mei en 3 juni 2020.

BESLUITVORMING

De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

2

BENOEMINGEN 0

6. Commissielid-niet-raadslid namens de fractie Weert Lokaal, mevrouw J.C. Kleinmoedig, te ontslaan. 

VOORSTEL

Commissielid-niet-raadslid namens de fractie Weert Lokaal, mw. J.C. Kleinmoedig, te ontslaan.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

3

7. De heer P.H.H. Weekers te benoemen tot plaatsvervangend lid auditcommissie namens de fractie 
DUS Weert. 

VOORSTEL

De heer P.H.H. Weekers namens de fractie DUS Weert te benoemen als plv. lid van de 

auditcommissie Weert.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt bij acclamatie aanvaard.

4
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Wisselen van functies auditcommissie voor de heer T.J.J. van Gemert (van lid naar plaatsvervangend 
lid) en mevrouw M.T.H. van den Bergh (van plaatsvervangend lid naar lid) namens de fractie VVD. 

VOORSTEL

De heer T. van Gemert en mevrouw M. v.d. Bergh respectievelijk ontslag te verlenen als lid en plv. lid 

van de auditcommissie Weert en de heer T. van Gemert en mevrouw v.d. Bergh vervolgens 

respectievelijk weer te benoemen tot plv. lid en lid van de auditcommissie Weert.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt bij acclamatie aanvaard.

9. De heer P.J.D. Duisters te benoemen tot lid van de auditcommissie Weert namens de fractie 
Duijsters. 

VOORSTEL

De heer P.J.D. Duisters te benoemen als lid van de auditcommissie Weert, namens de fractie 

Duijsters.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt bij acclamatie aanvaard.

3

RAADSVOORSTELLEN 0

HAMERSTUKKEN 0

10. Verevening budget jeugdhulp. 

VOORSTEL

1. Af te wijken van het besluit om in 2019 het budget jeugdhulp te verevenen op basis van de 

overeengekomen berekeningsmethodiek.

2. Vanuit het streven naar stabiliteit, solidariteit en samenwerking, als alternatief voor het onder 1. 

gestelde, een totaalbedrag van € 500.000 beschikbaar te stellen voor innovatie en transformatie in het 

sociale domein in Midden-Limburg West en € 250.000 als financiële verevening over het jaar 2019 

beschikbaar te stellen aan de gemeente Leudal.

3. Deze bedragen te onttrekken aan de reserve sociaal domein.

4. Omdat de uitgaven voor innovatie gefaseerd gedurende een aantal jaren gedaan worden, de 

werkelijke uitgaven in de jaarrekeningen (maximaal tot en met 2023) tot een maximum van € 500.000 

te verrekenen met de reserve sociaal domein.

5. Na de herijking van het gemeentefonds, te bezien of, en zo ja welke, vervolgafspraken gemaakt 

dienen te worden.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

2

11. Beheer- en onderhoudsplan openbare verlichting 2021-2030. 

VOORSTEL

1. Kennis te nemen van het beheer- en onderhoudsplan openbare verlichting 2021-2030.

3
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2. Het huidige jaarlijkse exploitatiebudget te continueren en niet te verhogen.

3. De afweging omtrent een eenmalig krediet ad € 763.000,- (kapitaallasten € 27.442,-) voor het 

verlichten van de fietspaden naast de ringbanen en het verlichten van het fietspad Weert-Stramproy, 

mee te nemen bij de besluitvorming over het “uitvoeringsplan van het mobiliteitsplan”.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

12. Beheer-, onderhoud- en instandhoudingsplan civieltechnische kunstwerken 2020-2030. 

VOORSTEL

1. Kennis te nemen van het beheer-, onderhoud- en instandhoudingsplan civieltechnische 

kunstwerken 2020-2030.

2. Akkoord te gaan om de jaarlijkse storting in de “reserve civieltechnische kunstwerken” ad € 

115.760,- te verhogen naar € 122.550 per jaar en deze kosten ten laste te brengen van het 

begrotingssaldo 2020.

3. Akkoord te gaan om de grootschalige en levensduur verlengende maatregelen en de vervangingen 

van civieltechnische kunstwerken, via de lijst prioriteiten en vervangingsinvesteringen in de 

meerjarenbegroting te laten lopen.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

5

13. Archiefverordening gemeente Weert 2020. 

VOORSTEL

1. Archiefverordening gemeente Weert 2020 vast te stellen.

2. Archiefverordening gemeente Weert 2016 in te trekken.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

5

BESPREEKSTUKKEN 0

14. Langzaamverkeers oversteken Laarveld Ringbaan-Noord. 

VOORSTEL

1. In te stemmen met de realisatie van een fietsbrug tussen Laarveld en Molenakker volgens 

bijgevoegd ontwerp.

2. In te stemmen met het opheffen van de oversteek Hushoverweg bij de turborotonde.

3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een budget van € 1.175.000,- Dit bedrag is als 

vetgedrukte prioriteit opgenomen in de begroting 2020.

4. In te stemmen met het inzetten van het restant budget van € 240.000,- van de oversteek Hushoven 

en de oversteek Wiekendreef voor de fietsbrug.

31
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5. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een budget van € 80.000,- voor het aanbrengen van 

een afschermende constructie tussen de brug en Molenakker en de jaarlijkse lasten van € 2.400,- ten 

laste brengen van het begrotingssaldo.

BESLUITVORMING

Het amendement van de fracties VVD, DUS Weert, CDA, fractie Duijsters en PvdA wordt met 

voorstemmen van de fracties VVD, DUS Weert, CDA, fractie Duijsters, PvdA en Weert Lokaal (27 

stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie D66 (1 stem tegen) aanvaard.

Stemverklaring van raadslid Goubet van de fractie Weert Lokaal vóór het voorstel.

Het voorstel wordt na hoofdelijke stemming met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, 

PvdA en de raadsleden Van Gemert en Van den Bergh van de VVD-fractie (21 stemmen vóór) en 

tegenstemmen van de fracties Duijsters, D66, DUS Weert en de raadsleden Lambers en Wiezer van 

de VVD-fractie (7 stemmen tegen) aanvaard.

15. Huisvesting Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man. 

VOORSTEL

In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 480.500,- (inclusief de kosten van 

het raamkrediet) met bijbehorende structurele kapitaallasten van € 21.623,- voor het renoveren, 

uitbreiden en verduurzamen van de accommodatie van het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man.

BESLUITVORMING

Het mondeling amendement van de fractie DUS Weert om in het voorstel “taakstellend” toe te voegen 

vóór “krediet” wordt unaniem aanvaard.

De motie van de fractie Weert Lokaal wordt unaniem aanvaard.

De motie van de fracties VVD, DUS Weert en CDA wordt unaniem aanvaard.

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

15

16. Implementatie Omgevingswet. 

VOORSTEL

Het 'Ambitiedocument Omgevingswet' vast te stellen.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

8

17. Bekrachtiging geheimhouding, opgelegd in de afgelopen raadscyclus op stukken die aan de raad zijn 
overgelegd. 

VOORSTEL

De geheimhouding te bekrachtigen op de volgende stukken die in de afgelopen raadscyclus aan de 

raad zijn overgelegd:

· de niet-openbare notulen van de vergaderingen van het college van Burgemeester en Wethouders 

d.d. 21-04-2020, 28-04-2020, 05-05-2020, 12-05-2020, 14-05-2020, 19-05-2020, 26-05-2020 en 29-

05-2020;

· het concept-verslag van de niet-openbare vergadering van het FVO d.d. 26-05-2020;

2
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· de verslagen van de adviescommissie roerend erfgoed en beeldende kunst d.d. 02-09-2016, 21-08-

2017, 11-09-2018 en 12-09-2019;

· het advies van de adviescommissie roerend erfgoed en beeldende kunst d.d. 28-11-2016;

· het niet-openbare collegebesluit van 21 april 2020, nummer DJ-1010174, met de daarin genoemde 

bijlagen.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

RAADSCONSULTATIES 0

HAMERSTUKKEN 0

18. Begrotingswijziging 2020-1, begroting 2021 en meerjarenperspectief 2022-2024 en jaarverslag 2019 
Omnibuzz. 

VOORSTEL

1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2020-1, de conceptbegroting 2021, het 

meerjarenperspectief 2022-2024 en het jaarverslag 2019 van Omnibuzz.

2. Gebruik te maken van de bevoegdheid tot het indienen van een zienswijze op de 

begrotingswijziging 2020-1 en de concept begroting 2021 en Omnibuzz hiervan in kennis stellen.

3. De stijging van de bijdrage 2020 met €89.215,- ten laste van het begrotingsresultaat 2020 te 

brengen en om de bijdragen 2021 en verder te verwerken in de gemeentelijke begroting 2021.

BESLUITVORMING

De raad besluit tot het indienen van een zienswijze. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 

aanvaard.  

16

19. Uitbreiding Multimodale Terminal de Kempen Kempenweg. 

VOORSTEL

Met het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen in te stemmen.

BESLUITVORMING

Stemverklaring van de fractie DUS Weert vóór het voorstel. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke 

stemming aanvaard.  

23

20. Ontwerpbegroting 2021 inclusief meerjarenraming 2022 - 2024 Gemeenschappelijke Regeling RUD 
LN. 

VOORSTEL

1. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2021.

2. eventuele zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2021 kenbaar te maken.

BESLUITVORMING

De raad besluit niet tot het indienen van een zienswijze. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke 

stemming aanvaard.  

20
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21. Jaarverantwoording 2019 en ontwerpbegroting 2021 Veiligheidsregio Limburg-Noord. 

VOORSTEL

1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarverantwoording 2019 en de ontwerpbegroting 2021 van de 

Veiligheidsregio Limburg-Noord.

2. De gelegenheid geven een zienswijze in te laten dienen bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

3. Het gedeelte van het positieve rekeningresultaat 2019 dat terugvloeit naar de gemeente Weert van 

€30.421 toe te voegen aan het begrotingsresultaat 2020.

4. De bijdragen van de gemeente Weert o.b.v. de begroting 2021 VRLN inclusief meerjarige loon- en 

prijsstijging te verwerken in de gemeentelijke begroting 2021.

BESLUITVORMING

De raad besluit tot het indienen van een zienswijze. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 

aanvaard.  

14

22. Zienswijze ontwerp begroting 2021 en ontwerp meerjarenraming 2021-2025 BsGW. 

VOORSTEL

1. Kennis te nemen van de kadernota 2021, ontwerpbegroting 2021 en de ontwerp meerjarenraming 

2021-2025 van de BsGW;

2. De eventuele zienswijze(n) als verwoord aan het dagelijks bestuur BsGW kenbaar te maken.

BESLUITVORMING

De raad besluit tot het indienen van een zienswijze. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming 

aanvaard.  

14

23. Jaarrekening 2019 en zienswijzen op de ontwerpbegroting 2021 ICT NML. 

VOORSTEL

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2021 ICT NML, de jaarrekening 2019 en het toevoegen 

van het resultaat uit de jaarrekening 2019 aan de algemene reserve ICT NML.

2. Geen zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2021, de jaarrekening 

2019 en de toevoeging van het resultaat uit de jaarrekening 2019 aan de algemene reserve ICT NML.

BESLUITVORMING

De raad besluit niet tot het indienen van een zienswijze. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke 

stemming aanvaard. 

11

BESPREEKSTUKKEN 0

24. Concept Routeplan Keyport Next Level 2021-2024. 

VOORSTEL

Wensen en/of bedenkingen te maken ten aanzien van het concept Routeplan Keyport Next Level 

2021-2024.

BESLUITVORMING

11
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De raad besluit unaniem tot het indienen van de volgende wensen en bedenkingen:

· Keyport moet meer zichtbaarheid creëren.

· Keyport dient zich te richten op grotere projecten.

· Keyport wordt verzocht de raad jaarlijks te betrekken bij de gestelde doelen en behaalde resultaten 

van Keyport, aan de hand van een evaluatie die aan de raad wordt gepresenteerd.

RAADSINFORMATIE 0

BESPREEKSTUKKEN 0

25. 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.

a. Brief van de heer P. Sijben namens de fractie CDA d.d. 13 januari 2020 inzake vragen aan het 

college over personeelskosten.

b. Mail van mevrouw K. Duijsters namens de fractie Duijsters d.d. 6 mei 2020 inzake 2e deel 

aanvullende vragen aan het college op de antwoordbrief over vuurwerk.

c. Brief van de heer R. van Dooren namens de fractie DUS Weert d.d. 14 april 2020 inzake vragen 

aan het college over integrale besluitvorming energietransitie.

d. Brief van de heer J. Wiezer namens de fractie VVD d.d. 23 april 2020 inzake vragen aan het 

college over onderzoek naar de Westtangent.

e. Brief van mevrouw L. Steinbach namens de fractie D66 d.d. 28 april 2020 inzake vragen aan het 

college over Weerter kunst en cultuur sector en de coronacrisis.

BESLUITVORMING

Aanvullende vragen over de brieven genoemd onder de punten a, c en e worden ter vergadering door 

de portefeuillehouders beantwoord.

10

26. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 16 maart 2020 tot en met 15 april 
2020. Kennisnemen van de ingekomen brieven. 

VOORSTEL

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

BESLUITVORMING

De raad heeft kennis genomen van de ingekomen brieven.

2

27. 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.

1
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Bezoekadres Wilhelminasingel 101 6001 GS Weert

Postadres Postbus 950 6000 AZ Weert

(0495) 57 50 00

gemeente@weert.nl

BESLUITVORMING

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

28. Kennisnemen van de financiële overzichten: 

VOORSTEL

Kennisnemen van de financiële overzichten.

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2020;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2020;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2020.

BESLUITVORMING

De raad heeft kennis genomen van de financiële overzichten. 

3

28A. Motie vreemd aan de orde van de dag Kupers Touringcars. 

VOORSTEL

De motie aannemen.

BESLUITVORMING

De motie wordt met voorstemmen van de fractie VVD (4 stemmen vóór) en tegenstemmen van de 

fracties Weert Lokaal, CDA, DUS Weert, D66 en PvdA (23 stemmen tegen) verworpen.

1

29. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.23 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

0

. ONDERTEKENING 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 8 juli 2020,

De griffier,                               De voorzitter,

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten      C.C. Leppink-Schuitema
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