
CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE 
GEMEENTE WEERT OP 12 NOVEMBER 2020, VOORTGEZET OP 13 NOVEMBER 2020 (DIGITAAL) 
 
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; niet aanwezig op 13 november), M.T.H. van den Bergh 
(VVD), J. Briels (Weert Lokaal), R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert; niet aanwezig op 13 november), 
H.C.M. Duijsters (fractie Duijsters; op 12 november aanwezig vanaf 14.40 uur), P.H.A.M. Emans (Weert 
Lokaal; niet aanwezig bij agendapunt 6), M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal), drs. T.J.J. van Gemert 
(VVD), J.W.J. Goubet (Weert Lokaal), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), J. Heesakkers (CDA), R.H.M. 
Houben (Weert Lokaal; op 12 november aanwezig vanaf 19.15 uur), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert 
Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA; op 12 november aanwezig van 21.22 uur tot 21.30 uur en 21.32 uur tot 
21.40 uur bij de behandeling van de tweede versie van amendement V.A.2; niet aanwezig op 13 
november), J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), mr. L.F.J.M. Lambers 
(VVD; op 12 november aanwezig vanaf 19.15 uur), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), M.J. Marechal-
Wolter (DUS Weert; niet aanwezig op 13 november), P.H.H.G. Mols (CDA), P.J.H. Sijben (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; op 12 november aanwezig vanaf 19.15 uur), T. 
Winters (CDA; op 12 november aanwezig vanaf 19.15 uur, op 13 november niet aanwezig) en F. Yücel 
(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. 
 
 
1. Opening 
De voorzitter opent op 12 november 2020 om 13.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen 
welkom. Er is bericht van verhindering van raadslid F. Kadra (PvdA). De raadsleden S. Winters (Weert 
Lokaal), T. Winters (CDA), R. Houben (Weert Lokaal), L. Lambers (VVD) en K. Duijsters (fractie 
Duijsters) komen later.  
 
2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Spreekrecht 
Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen. 
 
4. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen.  
 
5. VOORSTEL 
1. In te stemmen met de Tussenrapportage 2020, inclusief financiële bijstellingen (bijlage 2);  
2. In te stemmen met de mutaties (bijstellen en afsluiten) kredieten (bijlage 3).  
BEHANDELING 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 
 
6. VOORSTEL 
1. De nota "Reserves en voorzieningen 2020" vast te stellen.  
2. Geen minimumgrens voor het instellen van een bestemmingsreserve meer te hanteren.  
3. De reserve energietransitie in te stellen.  
4. Een bedrag van € 2.000,000,- ten laste van de algemene reserve te storten in de reserve 
energietransitie.  
5. Ten laste van de reserve Majeure projecten een bestemmingsreserve voor de afschrijvingslasten van 
het gemeentehuis in te stellen.   
6. Ten laste van de reserve Majeure projecten een bestemmingsreserve voor de afschrijvingslasten van 
sporthal Aan de Bron in te stellen.   



7. De reserve Majeure projecten op te heffen en het saldo van € 1.854.713,- toe te voegen aan de 
Algemene reserve.   
8. Ten laste van de Algemene reserve een reserve weerstandsvermogen in te stellen. a. Voor het 
benodigd weerstandsvermogen daarbij een bandbreedte voor de ratio van minimaal 1,0 en maximaal 
1,4 vast te stellen; b. Voor de reserve weerstandsvermogen in combinatie met de risicobuffer 
grondbedrijf uitgaan dat hiermee tenminste een ratio van 1,0 gerealiseerd wordt.  
9. Een bedrag van € 1.500.000,- uit de reserve sociaal domein (R2158) over te hevelen naar de nieuw 
te vormen reserve innovatie en transformatie sociaal domein.  
10. Het restantbedrag van € 2.174.413,- uit de reserve sociaal domein (R2158) over te hevelen naar de 
algemene reserve.  
11. De claims die op de reserve sociaal domein (R2158) rusten o.b.v. eerdere besluitvorming door de 
raad ( € 1.122.949,-) over te hevelen naar de algemene reserve.   
12. M.i.v. de begroting 2021 de budgettaire neutraliteit op de onderdelen Wmo nieuwe taken, jeugd en 
participatie algemeen los te laten.  
13. De reserve Meerjarenonderhoud en vervangingen sport op te heffen en het saldo van € 617.490,- 
toe te voegen aan de reserve gemeentelijk vastgoed.  
14. De bestemmingsreserve risicobuffer grondexploitatie aan te merken als algemene reserve onderdeel 
weerstandsvermogen. Het bestedingsdoel wordt daarbij niet gewijzigd.  
15. In te stemmen met de opheffing van reserves en voorzieningen conform de tabel op bladzijde 15.  
BEHANDELING 
Stemverklaring van de fractie VVD tegen het amendement reserve energietransitie van de 
fractie DUS Weert. Het amendement wordt ingetrokken. Het voorstel wordt zonder 
hoofdelijke stemming aanvaard. 
 
7. VOORSTEL 
De begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 vast te stellen.  
BEHANDELING 
De fracties Weert Lokaal, CDA, VVD, DUS Weert, Duijsters en D66 spreken hun algemene 
beschouwingen uit. Na elke algemene beschouwing debatteren de fracties.  
Vervolgens reageren de portefeuillehouders op de algemene beschouwingen en debatteren de fracties 
met de portefeuillehouders.  
Daarna dienen de fracties hun moties en amendementen in. De fracties debatteren per amendement en 
motie; aansluitend vindt hierover besluitvorming plaats. 
 
BESLUITVORMING AMENDEMENTEN EN MOTIES PER PROGRAMMA: 
Motie I.M.1 Criminele ondermijning in het buitengebied van de fracties D66, CDA en DUS 
Weert wordt unaniem aanvaard.  
 
Amendement III.A.1 Citymarketing van de fracties VVD en D66 wordt met 
voorstemmen van de fracties VVD, DUS Weert, D66 en Duijsters (9 stemmen vóór) en 
tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal en CDA (19 stemmen tegen) verworpen. 
 
Amendement V.A.1 Realisatie Cruyff Court van de fracties Weert Lokaal, VVD en D66 
wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD en D66 (18 stemmen vóór) en 
tegenstemmen van de fracties CDA, DUS Weert en Duijsters (10 stemmen tegen) 
aanvaard. 
 
Amendement V.A.2 Vetgedrukte prioriteit cultuurbeleid van de fractie VVD: bij de eerste 
versie van het amendement staken de stemmen (de fracties VVD, DUS Weert, CDA en 
Duijsters stemmen vóór (14 stemmen vóór); de fracties Weert Lokaal en D66 stemmen 
tegen (14 stemmen tegen). Het amendement wordt ingetrokken. Er wordt een nieuw 
amendement ingediend door de fracties VVD, DUS Weert en CDA. Raadslid Kadra (PvdA) 
neemt deel aan de vergadering. Het amendement wordt met voorstemmen van de fracties 
VVD, CDA, DUS Weert, Duijsters en PvdA (15 stemmen vóór) en tegenstemmen van de 
fracties Weert Lokaal en D66 (14 stemmen) tegen aanvaard. 
 
Het mondeling ingediende amendement op motie VI.M.1 Beschermingsbewind van de 
fracties D66 en DUS Weert (schrapt “het eerste kwartaal van” in het dictum) wordt zonder 
hoofdelijke stemming aanvaard. De motie wordt unaniem aanvaard. 
 



Motie VI.M.2 Maatschappelijk debat normaliseren jeugdhulp van de fractie D66 wordt ter 
vergadering mondeling geamendeerd. De zinsnede “en de uitkomsten van dit debat op te 
nemen in de nog op te stellen Regiovisie” wordt uit het dictum verwijderd. Het 
amendement wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard. De motie wordt met 
voorstemmen van de fracties D66, Weert Lokaal, CDA, VVD en Duijsters (25 stemmen 
vóór) en tegenstemmen van de fractie DUS Weert (3 stemmen tegen) aanvaard.  
 
Amendement VIII.A.1 Bouwen, bouwen, bouwen van de fractie VVD: bij de eerste 
versie van het amendement staken de stemmen. De fracties VVD, CDA, DUS Weert en 
D66 stemmen vóór het voorstel (14 stemmen vóór); de fracties Weert Lokaal en Duijsters 
stemmen tegen (14 stemmen tegen). Het amendement wordt ingetrokken. Er wordt een 
nieuw amendement ingediend. Dit wordt ter vergadering mondeling gesubamendeerd. In 
de derde overweging wordt “waaronder” met de daaropvolgende opsomming verwijderd. 
In het dictum wordt het laatste woord “stad” vervangen door “gemeente”. Het 
subamendement wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard. Het amendement wordt 
unaniem aanvaard. 
 
Amendement IX.A.1 Sluitende begroting van de fractie CDA wordt met voorstemmen 
van de fracties CDA, DUS Weert en Duijsters (10 stemmen vóór) en tegenstemmen van 
de fracties Weert Lokaal, VVD en D66 (18 stemmen tegen) verworpen.  
 
Motie IX.M.1 Financiële ruimte voor nieuw beleid van de fractie VVD wordt unaniem 
aanvaard. 
 
Het mondeling amendement op motie IX.M.2 Wettelijke taken en efficiëntie van de 
fractie VVD (de tekst in punt 2 van het dictum “, alsmede het raadsvoorstel ‘sturen op 
effecten’ (februari 2020)” wordt geschrapt) wordt unaniem aanvaard. De motie wordt 
unaniem aanvaard.  
 
Motie IX.M.3 Verbonden partijen – Grip op gemeenschappelijke regelingen van de 
fracties D66 en DUS Weert wordt ingetrokken.  
 
Stemverklaringen van de raadsleden H. Duijsters (fractie Duijsters), Stals (CDA), Stroek 
(CDA) en Heesakkers (CDA) tegen het voorstel. Stemverklaring van de raadsleden Mols en 
Sijben vóór het voorstel. 
Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD en D66, alsmede 
de raadsleden Mols en Sijben van het CDA (20 stemmen vóór) en tegenstemmen van de 
fractie Duijsters en de raadsleden Stals, Stroek en Heesakkers van het CDA (4 stemmen 
tegen) aanvaard. 
 
8. VOORSTEL 
1. Kennis te nemen van de septembercirculaire 2020 algemene uitkering/ Gemeentefonds.  
2. De mutaties op basis van de septembercirculaire voor het jaar 2020 te verwerken in 
begrotingswijzigingen voor het jaar 2020 en voor de jaren 2021 t/m 2024 (1e begrotingswijziging 
2021).  
3. De hogere BUIG-budgetten voor 2021 t/m 2024 ook te verwerken in de 1e begrotingswijziging 2021. 
4. De positieve saldi voor 2021 ad € 1.575.319,- en 2022 ad € 1.423.961,- in te zetten als een lagere 
onttrekking uit de algemene reserve en de positieve saldi voor de jaren 2023 en 2024 in mindering te 
brengen op de opgenomen algemene taakstelling.  
BEHANDELING 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard. 
 
9. VOORSTEL 
In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging ten aanzien van het invullen van de taakstelling die 
in de meerjarenbegroting voor de jaren 2023 en 2024 is opgenomen.  
BEHANDELING 
Het amendement van de fracties Weert Lokaal, VVD en D66 wordt met voorstemmen van de fracties 
Weert Lokaal, VVD, D66 en CDA (23 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie Duijsters (1 stem 
tegen) aanvaard. 
Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, D66 en CDA (23 stemmen 
vóór) en tegenstemmen van de fractie Duijsters (1 stem tegen) aanvaard. 



10. VOORSTEL 
De geheimhouding te bekrachtigen op het volgende stuk dat in de afgelopen raadscyclus aan de raad is 
overgelegd:   

 de niet-openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en 
Wethouders d.d. 27-10-2020.   

BEHANDELING 
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 
 
11. VOORSTEL 
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. 
BEHANDELING 
Er zijn geen vragen c.q. opmerkingen. 
 
12. SLUITING 
De voorzitter sluit de vergadering op 13 november 2020 om 19.35 uur onder dankzegging aan de 
aanwezigen. 
 
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 15 december 2020, 
 
De griffier,                             De voorzitter, 
 
 
 
Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten      C.C. Leppink-Schuitema 


