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AANWEZIGEN 

VOORZITTER
P.J.H. Sijben (waarnemend raadsvoorzitter)
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 (FD), P.H.A.M. Emans (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), 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), 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: M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), P.G.M. Verhees-Vaessen (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.

AFWEZIG DE PORTEFEUILLEHOUDER:
A.A.M.M. Heijmans (burgemeester).

0

ALGEMENE AGENDAPUNTEN 0

1. Opening. 

De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
Bericht van verhindering is ontvangen van de raadsleden M. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), P. 
Verhees-Vaessen (Weert Lokaal).

0

2. Vaststellen van de agenda. 

• De heer R.H.M. Houben (Weert Lokaal) zal vanwege een persoonlijk belang niet deelnemen aan de 
beraadslaging en besluitvorming bij de agendapunten 13 (zalencentrum Poort van Limburg) en 14 
(nieuwe kaders handleiding bijzondere wetten).
• Er zijn twee moties vreemd aan de orde van de dag ingediend; deze worden behandeld als 
agendapunten 19A en B.
• De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.
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3. Spreekrecht. 

Er is spreekrecht aangevraagd door:
- de heer Van Rooij;
- de heer Langeslag van Stichting Behoud de Lichtenberg;
- mevrouw Stals;
allen m.b.t. agendapunt 12 (bestemmingsplan woongebieden).

Mw. Van Bijnen had zich aangemeld voor spreekrecht, maar is vanwege ziekte niet in de gelegenheid 
om te komen. De tekst van hetgeen zij had willen zeggen is bijgevoegd.
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4. Mededelingen. 

Er wordt stilgestaan bij het 30-jarig jubileum als raadslid van de heer P.J.H. Sijben. Mw. C. Jacobs-
Verstappen spreekt de heer Sijben namens de raad toe en overhandigt hem cadeaus.
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5. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 5 februari 2020. 

VOORSTEL
Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 5 februari 2020.
BESLUITVORMING
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

1

RAADSVOORSTELLEN 0

BENOEMINGEN 0

6. De heer mr. drs. H.M.G. Duijsters te benoemen tot commissielid-niet-raadslid namens de fractie 
Duijsters. 

VOORSTEL
De heer mr. drs. H.M.G. Duijsters te benoemen tot commissielid-niet-raadslid namens de fractie 
Duijsters.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt bij acclamatie aanvaard.
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7. De heer mr. drs. H.M.G. Duijsters te benoemen tot lid van de auditcommissie gemeente Weert en 
mevrouw H.C.M. Duijsters te benoemen tot plaatsvervangend lid van de auditcommissie gemeente 
Weert, beiden namens de fractie Duijsters. 

VOORSTEL
Dhr. mr. drs. H.M.G. Duijsters te benoemen tot lid van de auditcommissie gemeente Weert en mw. 
H.C.M. Duijsters te benoemen tot plaatsvervangend lid van de auditcommissie gemeente Weert, 
beiden namens de fractie Duijsters.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt bij acclamatie aanvaard.

3

HAMERSTUKKEN 0

8. Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Noord- en Midden-Limburg. 

VOORSTEL
De Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Noord- en Midden-Limburg vast te 
stellen conform bijgevoegde regiovisie.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
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9. Subsidie 2020 Stichting Zwembad De IJzeren Man. 

VOORSTEL
Het budget voor de exploitatiesubsidie 2020 aan Stichting Zwembad De IJzeren Man vast te stellen 
op € 120.000,- structureel.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
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10. Aanwijzingsbesluit griffier en plaatsvervangend griffier (initiatiefvoorstel werkgeverscommissie griffie 
Weert). 

VOORSTEL
1. Mevrouw M.H.R.M. Wolfs-Corten met ingang van 1 januari 2020 aan te wijzen als griffier van de 
gemeente Weert;

2
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2. De heer P.A.W. Otten met ingang van 1 januari 2020 aan te wijzen als plaatsvervangend griffier 
van de gemeente Weert.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

11. Actualisatie rechtspositie griffie naar aanleiding van de Wnra (initiatiefvoorstel werkgeverscommissie 
griffie Weert). 

VOORSTEL
1. Aan de werkgeverscommissie griffie Weert de volgende bevoegdheden te delegeren:
· het voor de griffier en de griffiemedewerkers toepassen van de bepalingen in de landelijk geldende 
CAO;
· het voor de griffier en de griffiemedewerkers toepassen van de bepalingen in de lokale regelingen 
voor arbeidsvoorwaarden die niet zijn geregeld in de landelijk
geldende CAO, welke bepalingen voor de gemeentelijke organisatie in het Personeelshandboek 
gemeente Weert zijn vastgelegd;
· te besluiten om af te wijken van de hierboven bedoelde lokale regelingen voor arbeidsvoorwaarden 
indien toepassing hiervan voor de griffier en de griffiemedewerkers een ongewenste of onredelijke 
situatie zou opleveren;
· het als werkgever voor de griffier en de griffiemedewerkers voeren van overleg met de vakbonden in 
het Lokaal Overleg.
2. Het besluit van 29 oktober 2014 voor wat betreft het onderdeel delegatie in te trekken.
3. Het Personeelshandboek gemeente Weert vast te stellen voor de griffier en de griffiemedewerkers 
en toekomstige wijzigingen daarin van toepassing te verklaren op de griffier en de griffiemedewerkers.
4. Vast te stellen de verordening tot wijziging van de Verordening werkgeverscommissie griffie.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
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BESPREEKSTUKKEN 0

12. Bestemmingsplan 'Woongebieden 2019'. 

VOORSTEL
1. Het bestemmingsplan 'Woongebieden 2019' met planidentificatienummer
NL.IMRO.0988.BPWoongebieden2019-VA01 gewijzigd vast te stellen.
2. Het bestemmingsplan 'Woongebieden 2019' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
3. Voor het bestemmingsplan 'Woongebieden 2019' geen exploitatieplan vast te stellen.
4. Gedeputeerde Staten 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 amendement van de fracties DUS Weert, Duijsters en PvdA m.b.t. De Lichtenberg wordt na 
hoofdelijke stemming met voorstemmen van de fracties DUS Weert, Duijsters, PvdA en CDA (11 
stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD en D66 (16 stemmen tegen) 
verworpen.
Het amendement van de fracties DUS Weert en Duijsters m.b.t. de Altweerterkapelstraat wordt ter 
vergadering gewijzigd en na hoofdelijke stemming met voorstemmen van de fracties DUS Weert en 
Duijsters (4 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, CDA, D66 en PvdA 
(23 stemmen tegen) verworpen.
Het amendement van de fracties Duijsters, CDA en DUS Weert m.b.t. de kazerne wordt unaniem 
aanvaard.
Stemverklaringen van de fracties PvdA, Duijsters en DUS Weert tegen het voorstel en van de fracties 
CDA en VVD vóór het voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, 
VVD, CDA en D66 (22 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties PvdA, Duijsters en DUS 
Weert (5 stemmen tegen) aanvaard.

44

13. Zalencentrum Poort van Limburg. 

VOORSTEL
Akkoord te gaan met nader onderzoek betreffende een commercieel / maatschappelijke exploitatie 
van het zalencentrum.
BESLUITVORMING
Raadslid R.H.M. Houben (Weert Lokaal) neemt vanwege een persoonlijk belang niet deel aan de 
beraadslaging en besluitvorming bij dit agendapunt. De motie van de fractie Weert Lokaal wordt met 
voorstemmen van de fractie Weert Lokaal (10 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties VVD, 
CDA, D66, PvdA, Duijsters en DUS Weert (16 stemmen tegen) verworpen.
Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
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14. Nieuwe kaders Handleiding Bijzondere Wetten. 

VOORSTEL
1. De nieuwe kaders Handleiding Bijzondere wetten vast te stellen.
2. De zienswijzen betreffende de concept inhoudelijke wijzigingen APV kenbaar te maken.

26
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BESLUITVORMING
Raadslid R.H.M. Houben (Weert Lokaal) neemt vanwege een persoonlijk belang niet deel aan de 
beraadslaging en besluitvorming bij dit agendapunt. 
De motie van de fracties Duijsters, DUS Weert en D66 over vuurwerk wordt ingetrokken. 
De zienswijze van de fractie DUS Weert over onderscheid tussen commerciële en ideële 
evenementen wordt unaniem aanvaard.
De zienswijze van de fractie DUS Weert over precariorechten wordt ingetrokken.
De zienswijze van de fractie DUS Weert inzake terrasvergunningen ingetrokken.
De zienswijze van de fractie Duijsters over (wilde) dieren wordt ingetrokken. 
De zienswijze van de fractie Weert Lokaal over openingstijden openbare inrichting wordt ingetrokken.
De mondeling ingediende zienswijze van de fractie VVD over ballonnen wordt niet in stemming 
gebracht.
Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

15. 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 besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van Burgemeester en 
Wethouders d.d. 28-01-2020, 04-02-2020, 06-02-2020, 11-02-2020, 18-02-2020, 21-02-2020;
- de memo van het college d.d. 11-02-2020 inzake het integriteitsonderzoek;
- de niet-openbare besluiten van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 28-01-2020 
nummers 4 en 5.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

2

RAADSCONSULTATIES 

Liggen niet voor.

0

RAADSINFORMATIE 0

BESPREEKSTUKKEN 0

16. 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 de heer J. Wiezer namens de fractie VVD d.d. 9 december 2019 inzake vragen aan het 
college over subsidiëring kinderopvang.
- Brief van mevrouw F. Kadra namens de fractie PvdA d.d. 6 januari 2020 inzake vragen aan het 
college over SML (Samenwerkende gemeenten Midden-Limburg).
- Brief van mevrouw K. Duijsters namens de fractie Goubet-Duijsters d.d. 13 januari 2020 inzake 
vragen aan het college over vuurwerk.
BESLUITVORMING
Er zijn geen aanvullende vragen m.b.t. de artikel 40 RvO-vragen en de antwoorden van het college 
daarop.
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17. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 1 januari 2020 tot en met 31 januari 
2020. Kennisnemen van de ingekomen brieven. 

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

1

18. 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

19. Kennisnemen van de financiële overzichten. 

VOORSTEL
Kennisnemen van de onderstaande financiële overzichten:

3
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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

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.

19A. Motie vreemd aan de orde van de dag betreffende behoud voormalige concertzaal RICK in het 
Muntcomplex (Weert Lokaal). 

VOORSTEL
De motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie Weert Lokaal betreffende behoud van de 
voormalige concertzaal RICK in het Muntcomplex.
BESLUITVORMING
De motie wordt ingetrokken.

1

19B. Motie vreemd aan de orde van de dag schulden jongvolwassenen (Weert Lokaal). 

VOORSTEL
De motie vreemd aan de orde van de dag van de fracties Weert Lokaal en PvdA betreffende schulden 
jongvolwassenen.
BESLUITVORMING
De motie wordt ingetrokken.

1

20. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.55 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

0

ONDERTEKENING 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 15 april 2020,

De griffier, De voorzitter,

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten P.J.H. Sijben
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