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Vergadering
 
 
Vergadering van Gemeenteraad 
Datum: 14-04-2021 19:30 uur

 
Videovergaderen (Pexip) 

 CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE
GEMEENTE WEERT OP 14 APRIL 2021 OM 19:30 UUR. DIGITALE VERGADERING, VOOR
PUBLIEK VIA LIVE-STREAM TE VOLGEN.  
 
 

0

 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), 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), mr. C.G.E. Grijmans (CDA), 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-Wolter (DUS Weert), 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), P.G.M. Verhees-
Vaessen (Weert Lokaal), J.H. Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal) 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.

AFWEZIG DE RAADSLEDEN

--

 

0

 ALGEMENE AGENDAPUNTEN  
 
 

0
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1. Opening.  
 
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De
raad herdenkt de heer H.P.M. Lempens, voormalig raadslid van de gemeente Weert, die onlangs is
overleden. De aanwezigheid van de raadsleden wordt vastgesteld met beeld en geluid.

 

0

2. Vaststellen van de agenda.  
 
· De raad besluit agendapunt 11 (financiële verordening en treasurystatuut 2021) niet te behandelen
en van de agenda af te voeren. De auditcommissie wordt gevraagd om advies uit te brengen, waarna
het voorstel voor de volgende commissie- en raadscyclus wordt geagendeerd.  

· Het voorstel van de fracties DUS Weert, Duijsters en CDA om agendapunt 13 (mobiliteitsplan Weert
2030) van de agenda af te voeren wordt verworpen met tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal,
VVD, D66 en PvdA.

· De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld

 

1

3. Spreekrecht.  
 
Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

 

0

4. Mededelingen.  
 
Er zijn geen mededelingen.

 

0

5. A. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 10 maart 2021.  
 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

1

5. B. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 11 maart 2021.  
 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

1

 RAADSVOORSTELLEN  
 
 

0

 HAMERSTUKKEN  
 
 

0

6. Positief Gezond Weert 2021-2024.  
 
VOORSTEL

Positief Gezond Weert 2021-2024 vast te stellen.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
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7. Addendum bij Controleprotocol ten behoeve van de jaarrekening 2020.  
 
VOORSTEL

Het addendum bij Controleprotocol 2020 vast te stellen.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

3

8. Onttrekken parkeerterrein Kasteelsingel aan het openbare verkeer.  
 
VOORSTEL

Besluiten om het parkeerterrein Kasteelsingel te onttrekken aan het openbaar verkeer.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
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9. Verlengen van de startersregeling.  
 
VOORSTEL

Een aanvullend bedrag van € 500.000,- beschikbaar te stellen ter uitvoering van de startersregeling.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

2

 BESPREEKSTUKKEN  
 
 

0

10. Citymarketing Weert.  
 
VOORSTEL

1. Citymarketing Weert: Strategie & Organisatie vast te stellen.

2. In te stemmen met het verder uitwerken van het Model 2: ‘Basis’.

3. in te stemmen met het financiële kader ‘nieuw voor oud’ door middel van het heralloceren van de
huidige middelen vanaf 2022.

BESLUITVORMING

De motie van de fractie D66 wordt met voorstemmen van de fracties D66, DUS Weert, Duijsters en
PvdA (6 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA en VVD (23 stemmen
tegen) verworpen.

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, VVD, D66 en PvdA (25
stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties DUS Weert en Duijsters (4 stemmen tegen)
aanvaard.

 

7



2-6-2021 Vergadering, Gemeente Weert

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/14-april/19:30/print 4/9

11. Financiële verordening en Treasurystatuut 2021.  
 
VOORSTEL

1. De “Financiële verordening gemeente Weert 2021” inclusief bijlagen vast te stellen.

2. Het “Treasurystatuut gemeente Weert 2021” vast te stellen.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt niet behandeld en van de agenda afgevoerd.
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12. Wijkgerichte aanpak riolering Moesel 1e fase.  
 
VOORSTEL

1. In te stemmen met het ontwerp herinrichting Moesel 1e fase.

2. Akkoord te gaan met het storten van de provinciale subsidie van maximaal € 200.000,-- in de
voorziening riolering.  

BESLUITVORMING

De motie riooltrappen van de fracties Duijsters en DUS Weert wordt met voorstemmen van de fracties
Duijsters, DUS Weert en PvdA (5 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal,
CDA, VVD en D66 (24 stemmen tegen) verworpen.

Stemverklaring van de fractie Duijsters vóór het voorstel. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
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13. Mobiliteitsplan Weert 2030.  
 
VOORSTEL

1. Het Mobiliteitsplan Weert 2030 vast te stellen.

2. Kennis te nemen van het bijbehorende meerjarig uitvoeringsprogramma mobiliteit met activiteiten,
projecten en onderzoeken.

3. In te stemmen met de eerste trede van het uitvoeringsprogramma (2021-2023) en hiertoe in te
stemmen met het aanwenden van het reeds gereserveerde deel van € 400.000,- uit de reserve
energietransitie.

BESLUITVORMING

Het amendement “voor kennisgeving aannemen” van de fracties VVD, CDA en DUS Weert wordt met
voorstemmen van de fracties VVD, CDA, DUS Weert, PvdA en Duijsters (15 stemmen vóór) en
tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal en D66 (14 stemmen tegen) aanvaard.

Het amendement “aanwenden 65.000,-“ van de fracties VVD, CDA en DUS Weert wordt met
voorstemmen van de fracties VVD, CDA, DUS Weert en Duijsters (14 stemmen vóór) en
tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, D66 en PvdA (15 stemmen tegen) verworpen.

Het amendement “voor kennisgeving aannemen” van de fractie CDA wordt ingetrokken.

Het amendement “aanwenden 40.000,-” van de fractie CDA wordt ingetrokken.

Het amendement “aanwenden 140.000,-“ van de fractie D66 wordt ter vergadering gewijzigd in
“aanwenden 200.000,-“ en ingediend door de fracties D66, Weert Lokaal en PvdA. Het amendement
wordt met voorstemmen van de fracties D66, Weert Lokaal, PvdA, VVD en CDA (25 stemmen vóór)
en tegenstemmen van de fracties DUS Weert en Duijsters (4 stemmen tegen) aanvaard.

De motie “Frisolaan” van de fracties CDA, VVD, DUS Weert, Duijsters en D66 wordt unaniem
aanvaard.

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, D66 en PvdA (21 stemmen
vóór) en tegenstemmen van de fracties VVD, DUS Weert en Duijsters (8 stemmen tegen) aanvaard.

 

19

14. Motie 08-07-2020 onderzoek besteding COA-gelden (Initiatiefvoorstel FVO).  
 
VOORSTEL

Te besluiten dat de motie inzake een onderzoek naar de besteding van de COA-gelden, aangenomen
tijdens de raadsvergadering van 8 juli 2020, is uitgevoerd waardoor er geen aanleiding is voor een
aanvullend extern onderzoek.

BESLUITVORMING

Stemverklaringen fracties DUS Weert en Duijsters tegen het voorstel en van de fractie CDA vóór het
voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, VVD, D66 en PvdA
(25 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties DUS Weert en Duijsters (4 stemmen tegen)
aanvaard.
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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 het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 2 maart
2021, 9 maart 2021, 16 maart 2021, 23 maart 2021 en 30 maart 2021;

· het niet-openbare concept-verslag van het fractievoorzittersoverleg van 26 januari 2021, voortgezet
op 3 maart 2021.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard

 

2

 RAADSCONSULTATIES  
 
 

0

 HAMERSTUKKEN  
 
 

0

16. Toetreding van de gemeenten Asten en Someren als deelnemer van ICT NML en de eerste wijziging
van de Gemeenschappelijke regeling ICT Noord- en Midden-Limburg.  
 
VOORSTEL

1. Toestemming te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders om de gemeenten
Asten en Someren als deelnemer van de gemeenschappelijke regeling ICT NML toe te laten treden.

2.Toestemming te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders om in te stemmen met
de wijziging van de gemeenschappelijke regeling ICT NML.

3. Geen zienswijzen kenbaar te maken ten aanzien van de begrotingswijzing voor 2021 en 2022.

BESLUITVORMING

De raad besluit niet tot het maken van opmerkingen. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming
aanvaard.
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17. Koopovereenkomst bovenverdieping Muntcomplex.  
 
VOORSTEL

1. Kennis te nemen van en eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken betreffende de
koopovereenkomst met Hebru Vastgoed C.V. inzake de herontwikkeling van de bovenverdieping van
het Muntcomplex.

2. Geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van bijgevoegd taxatierapport op grond van artikel 25
lid 2 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 1 sub c. en lid 2 sub b. en g. Wet Openbaarheid van Bestuur.

BESLUITVORMING

De raad besluit niet tot het maken van opmerkingen. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming
aanvaard.
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 BESPREEKSTUKKEN  
 
 

0

18. Vaststellingsovereenkomst Grotesteeg 8A.  
 
VOORSTEL

1. Wensen en bedenkingen kenbaar te maken op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet ten
aanzien van de concept vaststellingsovereenkomst Grotesteeg 8a.

2. In te stemmen met een budget van € 50.000,- uit de Algemene reserve ten behoeve van de
schadeloosstelling voor de aanvraag omgevingsvergunning en Milieueffectrapportage voor het
hebben en houden van geiten aan de Grotesteeg 8a te Weert.

3. Geheimhouding te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2
sub sub b en g Wet openbaarheid van bestuur voor de duur van 10 jaren voor wat betreft het
overzicht te vergoeden kosten (bijlage 2).

BESLUITVORMING

De wensen en bedenkingen van de fracties DUS Weert en Duijsters worden met voorstemmen van de
fracties DUS Weert en Duijsters (4 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal,
CDA, VVD, D66 en PvdA (25 stemmen tegen) verworpen.

De raad besluit niet tot het kenbaar maken van wensen en/of bedenkingen.

Stemverklaringen van de raadsleden Goubet en Van de Loo van de fractie Weert Lokaal tegen het
voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties CDA, VVD, D66, PvdA en de
raadsleden Winters, Jacobs-Verstappen, Engelen-Wijen, Henderikx, Briels, Houben, Yücel, Emans,
Küsters, Smolenaers en Verhees-Vaessen van de fractie Weert Lokaal (23 stemmen vóór) en
tegenstemmen van de fracties DUS Weert en Duijsters, alsmede de raadsleden Goubet en Van de
Loo van de fractie Weert Lokaal (6 stemmen tegen) aanvaard.
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 RAADSINFORMATIE  
 
 

0

 BESPREEKSTUKKEN  
 
 

0

19. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 1 februari 2021 tot en met 14 maart
2021. Kennisnemen van de ingekomen brieven.  
 
VOORSTEL

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

BESLUITVORMING

De raad heeft kennis genomen van de ingekomen brieven.
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20. 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.

 

2

21. Kennisnemen van de financiële overzichten.  
 
VOORSTEL

Kennisnemen van de financiële overzichten:

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2021;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2021;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2021.

BESLUITVORMING

De raad heeft kennis genomen van de financiële overzichten.

 

3

21A. Motie vreemd aan de orde van de dag minimumloon.  
Bespreken  
 
Motie vreemd aan de orde van de dag inzake verhoging minimumloon.

VOORSTEL

Motie aannemen.

BESLUITVORMING

De motie wordt met voorstemmen van de fracties Duijsters, PvdA en DUS Weert, alsmede de
raadsleden Winters, Jacobs-Verstappen, Engelen-Wijen, Van de Loo, Goubet, Briels, Küsters, Emans,
Smolenaers, Yücel, Verhees-Vaessen en Henderikx van de fractie Weert Lokaal (17 stemmen vóór)
en tegenstemmen van de fracties CDA, VVD, D66 en raadslid Houben van de fractie Weert Lokaal
(12 stemmen tegen) aanvaard.

 

1

22. Sluiting.  
 
SLUITING

De voorzitter sluit de vergadering op 15 april 2021 om 00.15 uur onder dankzegging aan de
aanwezigen.
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Bezoekadres Wilhelminasingel 101  6001 GS Weert

Postadres Postbus 950  6000 AZ Weert

(0495) 57 50 00 
gemeente@weert.nl

. ONDERTEKENING  
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 juni 2021,

 

De griffier,                                  De voorzitter,

 

 

 

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten       mr. R.J.H. Vlecken 
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