
 

 

 

 

 

 
 

 

Weert,  09-12-2020 
 
Aan de Raad 
 
 
Onderwerp: vergadering 
 

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering  
op dinsdag 15 december a.s. om 19.30 uur.  
Deze vergadering wordt digitaal (videovergadering via Pexip) gehouden. 
 

Publiek, pers en overige personen kunnen openbare raadsvergadering in beeld en 
geluid LIVE volgen via https://gemeenteraad.weert.nl, via het televisiekanaal van 
WeertFM en op http://www.weertfm.nl. 
De stukken, die tijdens deze vergadering aan de orde zullen worden gesteld, zijn 
digitaal via het Bestuurlijk Informatie Systeem in te zien 
(https://gemeenteraad.weert.nl/vergaderingen). 
 
            De raadsvoorzitter,           
 
 

C.C. Leppink-Schuitema 
 
De raadsvergadering is LIVE te volgen via het bestuurlijk informatie systeem van de 
gemeente Weert https://gemeenteraad.weert.nl, via het televisiekanaal van WeertFM en op 
http://www.weertfm.nl. De beelden kunt u terug zien via het “archief” op 
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad. 
 
De behandeltijden zijn richtinggevend, deze kunnen in de praktijk afwijken! 
 
 

AGENDA 
 
1.   Opening. 

Na de opening van de vergadering wordt kort stilgestaan bij het overlijden van 
voormalig raadslid de heer A.T. van den Akker. 

 
2.   Vaststellen van de agenda. 
 
3. Spreekrecht. 
 



 

 

4.   Mededelingen. 
 

5. Vaststellen van de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 4 november 
2020, 5 november 2020, 12 november 2020 (voortgezet op 13 november 2020) en 
16 november 2020). 

 
 
Benoemingen 

 
6. Afscheid raadslid mevrouw T. Winters van de fractie CDA. 

 
7. Benoemen raadslid mevrouw C.G.E. Grijmans namens de fractie CDA. 

A. Onderzoek geloofsbrieven.  
Ingekomen zijn de geloofsbrieven van de tot lid van de raad benoemd 
verklaarde: mevrouw C.G.E. Grijmans.  
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 C.G.E. Grijmans. 

C. Beëdigen van het toegelaten raadslid mevrouw C.G.E. Grijmans. 
 
8. Benoemen en beëdigen van mevrouw J.C. Kleinmoedig als commissielid-niet-

raadslid (ingangsdatum 30 december 2020) namens de fractie Weert Lokaal. 
 
 
Raadsvoorstellen 
Hamerstukken 
 
9. Afhandeling SPUK afspraken onderhoud Stichting Zwembad IJzeren Man. 

 
10. Toekomstigbestendige culturele infrastructuur Weert. 

 
11. Verordening Beslistermijn Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Weert 2021. 

 
12. Armoedebeleid 2021-2024. 

 
13. Grondprijsbrief 2021. 

 
14. Bestemmingsplan Heugterbroekdijk 47. 

 
15. Bestemmingsplan Dijkerstraat 40 en 42. 

 
16. Belastingverordeningen en tarieven 2021. 

 



 

 

17. Verzoek van de gemeente Mook en Middelaar tot toetreding in de 
gemeenschappelijke regeling BsGW per 1 januari 2021. 

 
18. Verantwoording van de besteding van de fractiebudgetten 2019 (initiatiefvoorstel 

FVO). 
 

 
Bespreekstukken 
 
19. Slotwijziging 2020.  

(Verwachte behandeltijd: 20:15 – 20:45 uur.)  
 
20. Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP) gemeentelijk vastgoed en overige 

bezittingen 2021-2025. (Verwachte behandeltijd: 20:45 – 21:15 uur.)  
 

21. Bestuursopdracht Omgevingsvisie Weert. 
(Verwachte behandeltijd: 21:15 – 21:30 uur.) 

 
22. Bestuursopdracht proces Kadernota 2022. 

(Verwachte behandeltijd: 21:30 – 21:45 uur.)   
 

23. OZB- en legestarieven 2021. 
(Verwachte behandeltijd: 21:45 – 22:15 uur.)   

 
24. Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert: verbod 

carbidschieten. (Verwachte behandeltijd: 22:15 – 22:45 uur.)  
 

25. Concept strategische visie "Werken aan Weert 2030". 
Het advies vanuit de raadscommissies Samenleving & Inwoners, Ruimte & 
Economie en Middelen & Bestuur is niet rijp is voor behandeling in de raad. 

 
26. Bekrachtiging geheimhouding, opgelegd in de afgelopen raadscyclus op 

stukken die aan de raad zijn overgelegd.  
Dit raadsvoorstel wordt beschikbaar gesteld op 15 december 2020. 
(Verwachte behandeltijd: 22:45 – 22:50 uur.)  

 
 
Raadsconsultaties 
Hamerstukken 
 
27. Deelname aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's. 
 
Bespreekstukken 
 
28. Centrale Zandwinning Weert, termijnverlenging.  

(Verwachte behandeltijd: 22:50 – 23:05 uur.)  
 
 
 
 



 

 

Raadsinformatie 
Bespreekstukken 

 
29. Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het Reglement van 

Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad 
van Weert. 
a. Brief van de heer R. van Dooren namens de fractie DUS Weert d.d. 12 

oktober 2020 inzake vragen aan het college over bestuurlijk vastgestelde 
concept RES (Regionale Energie Strategie). 

b. Brief van mevrouw K. Duijsters namens de fractie Duijsters d.d. 21 oktober 
2020 inzake vragen aan het college over afsteken vuurwerk. 
  

30. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 1 oktober 
2020 tot en met 15 november 2020. Kennisnemen van de ingekomen brieven. 

 
31. Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel 

moet doen. Voor kennisgeving aannemen van voornoemde lijst. 
 
32. Kennisnemen van de financiële overzichten: 

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2020;  
b.  Overzicht begrotingsuitkomsten 2020;  
c.  Overzicht reserves en voorzieningen 2020;  
d.  Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2021;  
e.  Overzicht begrotingsuitkomsten 2021.  
 

 
33. Sluiting. 


