
 

 

 

 

 

 
 

 

Weert,  26-05-2021 
 
Aan de Raad 
 
 
Onderwerp: vergadering 
 
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare raadsvergadering  
op woensdag 2 juni 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 beelden kunt u terug zien via het 
“archief” op https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad. 
 
            De raadsvoorzitter,           
 
 
 

mr. R.J.H. Vlecken 
 

 
De behandeltijden zijn richtinggevend, deze kunnen in de praktijk afwijken! 
 
 

AGENDA 
 
1.   Opening. 

 
2.   Vaststellen van de agenda. 
 
3. Spreekrecht. 
 
4.   Mededelingen. 

 
5. A. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 14 april 2021. 

B. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 mei 2021. 



 

 

 
 
Benoemingen 
 
6. Afscheid raadslid mevrouw F. Kadra van de fractie PvdA. 

 
7. Benoemen raadslid de heer L.F.A. Heuvelmans namens de fractie PvdA. 

A. Onderzoek geloofsbrieven.  
Ingekomen zijn de geloofsbrieven van de tot lid van de raad benoemd 

verklaarde: de heer L.F.A. Heuvelmans.  
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 de 

heer L.F.A. Heuvelmans. 
C. Beëdigen van het toegelaten raadslid de heer L.F.A. Heuvelmans. 

 
8. De heer B. Schoenmaker te benoemen tot commissielid-niet-raadslid namens de 

fractie PvdA. 
 

9. De heer L. Heuvelmans te benoemen tot lid van de auditcommissie gemeente 
Weert en de heer B. Schoenmaker te benoemen tot plaatsvervangend lid van de 
auditcommissie gemeente Weert, beiden namens de fractie PvdA. 

 
Raadsvoorstellen 
Hamerstukken 
 
10. Bestemmingsplan Mgr. Nolensstraat 5-5A – Stramproy. 

 
11. Bestemmingsplan Rietstraat 31. 

 
12. Bestemmingsplan Lambroek - Stramproy. 

 
13. Verordening Startersregeling gemeente Weert 2021. 

 
14. Bijdrage huisvesting kwetsbare doelgroepen. 

 
15. Samenwerkingsagenda Kwaliteit in Limburgse Centra (KLC). 

 
Bespreekstukken 
 
16. Bestemmingsplan Houtelingsweg 2A.  

(Verwachte behandeltijd: 20:15 – 20:45 uur.) 
 

17. Regionale Energiestrategie Noord- en Midden Limburg (RES NML) 1.0.  
(Verwachte behandeltijd: 20:45 – 21:00 uur.)  



 

 

 
18. Inzet Stichting Streetwise.  

(Verwachte behandeltijd: 21:00 – 21:15 uur.)  
 
19. Bestemmingsplan Stadspark.  

(Verwachte behandeltijd: 21:15 – 21:30 uur.) 
 

20. Aanpassing project aanpak wateroverlast Boshoven.  
(Verwachte behandeltijd: 21:30 – 22:00 uur.) 

 
21. Verlenging Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 - 2021.  

(Verwachte behandeltijd: 22:00 – 22:15 uur.) 
 
22. Beleidskader Veranderopgave Inburgering.  

(Verwachte behandeltijd: 22:15 – 22:30 uur.)   
 
23. Opname vrije school in plan van scholen.  

(Verwachte behandeltijd: 22:30 – 23:00 uur.) 
 

24. Financiële verordening en Treasurystatuut 2021.  
(Verwachte behandeltijd: 23:00 – 24:00 uur.) 

 
25. Bekrachtiging geheimhouding, opgelegd in de afgelopen raadscyclus op 

stukken die aan de raad zijn overgelegd.  
Dit raadsvoorstel wordt beschikbaar gesteld op 1 juni 2021. 
(Verwachte behandeltijd: 24:00 – 00:05 uur.) 
 

 
Raadsconsultaties 
Hamerstukken 
 
26. Ontwerpbegroting 2022, inclusief meerjarenraming 2023-2025 van de 

Gemeenschappelijke Regeling RUD Limburg Noord. 
 
Bespreekstukken 
 
27. Zienswijze begrotingswijziging 2021-1, en de concept begroting 2022 van 

Omnibuzz.  
(Verwachte behandeltijd: 00:05 – 00:20 uur.) 
 

28. Zienswijze ontwerpbegroting 2022 en ontwerp meerjarenraming 2022-2026 
BsGW.  
(Verwachte behandeltijd: 00:20 – 00:50 uur.) 
 

29. Ontwerpbegroting 2022 en jaarverantwoording 2020 van de Veiligheidsregio 
Limburg Noord.  
(Verwachte behandeltijd: 00:50 – 01:05 uur.) 
 

30. Schetsontwerp Stadsbruglocatie. 
(De raadscommissie Ruimte & Economie acht het voorstel niet rijp voor 
behandeling in de raad.)  



 

 

Raadsinformatie 
Bespreekstukken 

 
31. 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 mevrouw K. Duijsters namens de Fractie Duijsters d.d. 3 februari 

2021 inzake vragen aan het college over vuurwerk 2020-2021. 
b. Brief van de heer M. Smolenaers namens de fractie Weert Lokaal d.d. 10 

november 2020 inzake vragen aan het college over alternatieven openbaar 
rolstoelvriendelijk toilet. 

c. Brief van de heer J. Wiezer namens de fractie VVD d.d. 15 april 2021 inzake 
vragen aan het college over burgerinitiatief aanvraag Fietssluis woonerf 
Tobbersdijk. 
  

32. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 15 maart 2021 
tot en met 14 april 2021. 
A.   Kennisnemen van de lijst van ingekomen brieven. 
B.   a. De brief van de heer H. Coenen d.d. 2 april 2021 te beantwoorden 

conform bijgevoegd concept. 
b. De raadsgriffier mandaat te verlenen eventuele vervolgcorrespondentie 

van de heer H. Coenen namens de raad af te handelen. 
 
33. Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel 

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

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

 
35. Sluiting. 
 
 
 
 
 


