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Vergadering
 
 
Vergadering van Gemeenteraad 
Datum: 15-12-2020 19:30 uur

 
Videovergaderen (Pexip) 

 CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE
WEERT OP 15 DECEMBER 2020, 19:30 UUR. DIGITAAL VIA VIDEOVERGADEREN (PEXIP).
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/ .  
 
 

0

Voorzitter: I. Leppink-Schuitema 
Griffier: M. Wolfs-Corten 

 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; aanwezig vanaf 20.15 uur), drs. T.J.J. van Gemert (VVD),
J.W.J. Goubet (Weert Lokaal), mr. C.G.E. Grijmans (CDA; vanaf agendapunt 7), J. Heesakkers
(CDA), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), R.H.M. Houben (Weert Lokaal; aanwezig vanaf 21.00 uur,
agendapunt 20), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), J.C. Kleinmoedig
(Weert Lokaal), 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), J.H. Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal), T. Winters (CDA; tot agendapunt 7) 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

--
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 ALGEMENE AGENDAPUNTEN  
 
 

0
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1. Opening.  
 
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De aanwezigheid
van de raadsleden wordt vastgesteld. Na de opening van de vergadering wordt kort stilgestaan bij het
overlijden van voormalig raadslid de heer A.T. van den Akker.

 

1

2. Vaststellen van de agenda. 
 
De raad besluit de agenda als volgt te wijzigen:

· agendapunt 16 (vaststellen van de navolgende belastingverordeningen en tarieven) wordt als
bespreekstuk behandeld;

· de agendapunten 19 (slotwijziging 2020) en 22 (bestuursopdracht proces kadernota 2022) worden
als hamerstuk behandeld;

· agendapunt 25 (strategische visie) wordt als zijnde niet rijp niet behandeld en van de agenda
afgevoerd;

· er wordt een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend en geagendeerd als agendapunt 32B;
tijdens de vergadering wordt deze weer ingetrokken.

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. 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.  
 
VOORSTEL

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.

BESLUITVORMING

De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

 

4

 BENOEMINGEN  
 
 

0

6. Afscheid raadslid mevrouw T. Winters van de fractie CDA.  
 
De raad neemt afscheid van mw. T. Winters.

 

1
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7. Benoemen raadslid mevrouw C.G.E. Grijmans namens de fractie CDA.  
 
VOORSTEL

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.

BESLUITVORMING

De geloofsbrieven worden in orde bevonden. De raad besluit tot toelating van mevrouw C.G.E.
Grijmans als lid van de raad. Mevrouw Grijmans legt in handen van de voorzitter de eed af.

 

0

8. Benoemen en beëdigen van mevrouw J.C. Kleinmoedig als commissielid-niet-raadslid (ingangsdatum
30 december 2020) namens de fractie Weert Lokaal.  
 
VOORSTEL

Benoemen en beëdigen van mevrouw J.C. Kleinmoedig als commissielid-niet-raadslid (ingangsdatum
30 december 2020) namens de fractie Weert Lokaal.

BESLUITVORMING

De raad benoemt mevrouw J.C. Kleinmoedig als commissielid-niet-raadslid met ingang van 30
december 2020. Mevrouw Kleinmoedig legt in handen van de voorzitter de verklaring en belofte af.

 

0

 RAADSVOORSTELLEN  
 
 

0

 HAMERSTUKKEN  
 
 

0

9. Afhandeling SPUK afspraken onderhoud Stichting Zwembad IJzeren Man.  
 
VOORSTEL

1. Kennis nemen van de werkelijke energie- en onderhoudskosten 2019 van het zwembad.

2. Akkoord gaan met het terugvorderen van € 489.883,- uit het bestemmingsfonds
huurdersonderhoud en installaties van Stichting Zwembad De IJzeren Man en dit bedrag in 2021 toe
te voegen aan de reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed en bezittingen. 

3. Akkoord gaan met het beschikbaar stellen van € 100.000,- aan Stichting Zwembad IJzeren Man ten
behoeve van het uitvoeren van calamiteiten onderhoud en deze in 2021 ten laste van de reserve
onderhoud gemeentelijk vastgoed en bezittingen te brengen.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

3
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10. Toekomstigbestendige culturele infrastructuur Weert.  
 
VOORSTEL

1. Kennis te nemen van de ontvangen compensatiegelden via de Rijksoverheid (€ 407.039,-) ter
ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur in Weert;

2. Hiervan een bedrag  van maximaal € 60.000,- beschikbaar te stellen voor subsidie over 2021 aan
Stichting Muziekcentrum De Bosuil als cofinanciering voor door De Bosuil ontvangen gelden van
Fonds Podiumkunsten;

3. Hiervan een bedrag van maximaal € 75.000,- beschikbaar te stellen voor subsidie over 2021 aan
Stichting Munttheater als cofinanciering voor de provinciale ondersteuning;

4. Hiervan een bedrag  van maximaal € 100.000,- beschikbaar te stellen voor subsidie over 2020 aan
Stichting RICK;

5. Het college opdragen de beslispunten onder 1 tot en met 4 behorende subsidiebesluiten te nemen
ten laste van de ontvangen compensatiegelden algemene uitkering van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en de compensatiegelden ontvangen via de provincie Limburg.

6. Het restant van de compensatiegelden (€ 172.039,-) te reserveren voor nog uit de Coronacrisis
voortkomende ondersteuningsvragen vanuit de lokale culturele voorzieningen, onder voorbehoud van
instemming van de raad met het overhevelingsvoorstel zoals opgenomen in de slotwijziging 2020.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

17

11. Verordening Beslistermijn Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Weert 2021.  
 
VOORSTEL

De verordening “Beslistermijn Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Weert 2021” vast te stellen.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

4

12. Armoedebeleid 2021-2024.  
 
VOORSTEL

Armoedebeleid 2021-2024 vast te stellen.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

4

13. Grondprijsbrief 2021.  
 
VOORSTEL

1. Besluiten om de Grondprijsbrief 2021 vast te stellen.

2. Besluiten om de Grondprijsbrief 2020 per 1 januari 2021 in te trekken.

3. Bekrachtigen van de door het college van B&W opgelegde geheimhouding met betrekking tot
bijlage 5 van de Grondprijsbrief op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van
Bestuur.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

4
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14. Bestemmingsplan Heugterbroekdijk 47.  
 
VOORSTEL

1. Het bestemmingsplan "Heugterbroekdijk 47" met planidentificatienummer
NL.IMRO.0988.BPHeugterbroekdk47-VA01 ongewijzigd vast te stellen. 

2. Het bestemmingsplan "Heugterbroekdijk 47" aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan. 

3. Voor het bestemmingsplan "Heugterbroekdijk 47" geen exploitatieplan vast te stellen.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

11

15. Bestemmingsplan Dijkerstraat 40 en 42.  
 
VOORSTEL

1. Het bestemmingsplan 'Dijkerstraat 40 en 42' met planidentificatienummer
NL.IMRO.0988.BPDijkerstr40en42-VA01 ongewijzigd vast te stellen.

2. Het bestemmingsplan 'Dijkerstraat 40 en 42' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.

3. Voor het bestemmingsplan 'Dijkerstraat 40 en 42' geen exploitatieplan vast te stellen.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

20



27-1-2021 Vergadering, Gemeente Weert

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/15-december/19:30/print 6/12

16. Belastingverordeningen en tarieven 2021.  
 
VOORSTEL

Vaststellen van de navolgende belastingverordeningen en tarieven:

- Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsheffingen 2021

- Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2021

- Verordening op de heffing en de invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2021

- Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2021

- Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2021

- Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2021

- Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2021

- Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021

- Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2021

- Verordening op de heffing en de invordering van scheepvaartrechten 2021

- Verordening op de heffing en de invordering van staangeld 2021

- Verordening op de heffing en de invordering van graf- en begraafrechten 2021

- Verordening op de kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2021

- Wegsleepverordening 2021

BESLUITVORMING

Raadslid R. Houben (Weert Lokaal) onthoudt zich van deelname aan de beraadslagingen en
besluitvorming.

Het amendement van de fracties CDA en DUS Weert wordt unaniem aanvaard.

De motie van de fractie Weert Lokaal wordt ingetrokken.

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

26

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

In te stemmen met het toetreden van de gemeente Mook en Middelaar tot de gemeenschappelijke
regeling BsGW per 1 januari 2021.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

4
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18. Verantwoording van de besteding van de fractiebudgetten 2019 (initiatiefvoorstel FVO).  
 
VOORSTEL

1. Vast te stellen met betrekking tot de subsidiebedragen zoals weergegeven in de tabel
verantwoording per fractie: 

- de uitgaven van de fracties die ten laste van het fractiebudget 2019 komen; 

- de wijziging van de reserve; 

- de resterende reserve; 

- de te verrekenen bedragen van het budget 2019 (voorschotten 2019 + te reserveren bedrag 2018 -/-
uitgaven 2019 -/- te reserveren bedrag 2019). 

2. In te stemmen dat de terugbetalingen zullen worden verrekend met het voorschot van de uit te
keren fractiebudgetten over 2021.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

3

 BESPREEKSTUKKEN  
 
 

0

19. Slotwijziging 2020.  
 
VOORSTEL

In te stemmen met de slotwijziging 2020.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

5
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20. Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP) gemeentelijk vastgoed en overige bezittingen 2021-2025.  
 
VOORSTEL

1. Vaststellen van het meerjarig onderhoudsplan gemeentelijk vastgoed en overige bezittingen 2021 –
2025.

2. In te stemmen met de uitgangspunten die gehanteerd zijn bij de vaststelling van het meerjarig
onderhoudsplan gemeentelijk vastgoed en overige bezittingen 2021 – 2025.

3. In te stemmen met het opnemen van € 500.000,- ten behoeve van verduurzaming maatschappelijk
vastgoed in de periode 2021 – 2022. Deze kosten worden gedekt uit de reserve energietransitie en
toegevoegd aan de reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed (R2156). Dit onder voorbehoud van de
vaststelling van de Weerter Routekaart Energietransitie. 

4. In te stemmen met de administratieve verwerking van de onderhoudskosten middels extra
stortingen van jaarlijks € 800.000,- in de reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed (R2156) ten laste
van de exploitatie in de jaren 2023, 2024 en 2025. Dit is verwerkt in de meerjarenraming in de
begroting 2021. 

5. In te stemmen met een extra storting van € 618.107,- (voor 2023), € 725.457,- (voor 2024) en €
850.514,- (voor 2025) ten behoeve van het ingroeien van de reserve naar structureel niveau. Dit is
verwerkt in de meerjarenraming in de begroting 2021.

6. In te stemmen met de dekking van de onderhoudskosten middels onttrekking van totaal €
21.345.917,-  aan de reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed (R2156) voor de periode 2021 - 2025.

7. In te stemmen met de vrijval van de bestemmingsreserve R3103 ten behoeve van peuterspeelzaal
Het Dal ten gunste van de reserve R2156 onderhoud gemeentelijk vastgoed tot een bedrag van €
116.000,-.

BESLUITVORMING

Het amendement van de fracties VVD en CDA wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA,
D66 en PvdA (12 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, Duijsters en DUS
Weert (17 stemmen tegen) verworpen.

Het amendement van de fractie CDA wordt ingetrokken.

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

6

21. Bestuursopdracht Omgevingsvisie Weert.  
 
VOORSTEL

In te stemmen met de bestuursopdracht Omgevingsvisie Weert.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

4

22. Bestuursopdracht proces Kadernota 2022.  
 
VOORSTEL

In te stemmen met de bestuursopdracht Kadernota 2022.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

3



27-1-2021 Vergadering, Gemeente Weert

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/15-december/19:30/print 9/12

23. OZB- en legestarieven 2021.  
 
VOORSTEL

Vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen 2021.
BESLUITVORMING

Het amendement van de fracties VVD, DUS Weert, D66, CDA, Duijsters en PvdA wordt unaniem
aanvaard.

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

6

24. Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert: verbod carbidschieten.  
 
VOORSTEL

De APV aan te passen door een verbod tot carbidschieten op te nemen conform bijgevoegd besluit.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

3

25. Concept strategische visie "Werken aan Weert 2030".  
 
VOORSTEL

Uw wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de concept strategische visie "Werken aan Weert
2030".

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt niet rijp voor behandeling in de raad geacht, niet behandeld en van de agenda
afgehaald.

 

4

26. 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. 03-11-2020, 10-11-2020, 17-11-2020, 24-11-2020 en 01-12-2020;

· de niet-openbare verslagen van het fractievoorzittersoverleg d.d. 27-08-2020, 01-10-2020, 27-10-
2020 en 05-11-2020;

· het niet-openbare collegebesluit d.d. 03-11-2020 nummer 4 (TILS-1621).

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

1

 RAADSCONSULTATIES  
 
 

0

 HAMERSTUKKEN  
 
 

0
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27. Deelname aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's.  
 
VOORSTEL

Eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot deelname aan de
Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s.

BESLUITVORMING

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

 

3

 BESPREEKSTUKKEN  
 
 

0

28. Centrale Zandwinning Weert, termijnverlenging.  
 
VOORSTEL

Kennis te nemen van en eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken betreffende het
addendum met de Centrale Zandwinning Weert BV en Kuypers-Kessel Beheer BV over de
termijnverlenging inzake de op 1 oktober 2015 gesloten realisatieovereenkomst.

BESLUITVORMING

De wensen en bedenkingen van de fractie Duijsters worden met voorstemmen van de fractie Duijsters
(1 stem vóór) en tegenstemmen van de fracties PvdA, D66, DUS Weert, VVD, CDA en Weert Lokaal
(28 stemmen tegen) verworpen. De raad besluit niet tot het kenbaar maken van wensen en/of
bedenkingen. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

8

 RAADSINFORMATIE  
 
 

0

 BESPREEKSTUKKEN  
 
 

0

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.  
 
VOORSTEL

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.

BESLUITVORMING

De vragen over de antwoordbrieven worden ter vergadering beantwoord door wethouder Gabriëls
(brief sub a) en burgemeester Leppink-Schuitema (brief sub b).

 

4

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.  
 
VOORSTEL

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

BESLUITVORMING

De raad heeft kennis genomen van de ingekomen brieven.

 

2
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Bezoekadres Wilhelminasingel 101  6001 GS Weert

31. 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

32. Kennisnemen van de financiële overzichten.  
 
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.

BESLUITVORMING

De raad heeft kennis genomen van de financiële overzichten.

 

5

32A. Motie vreemd aan de orde van de dag jongeren perspectief bieden.  
Bespreekstuk  
 
Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie D66 inzake perspectief bieden aan jongeren.

VOORSTEL

De motie aannemen.

BESLUITVORMING

De motie wordt met voorstemmen van de fractie D66 (1 stem vóór) en tegenstemmen van de fracties
Weert Lokaal, CDA, VVD, DUS Weert, Duijsters en PvdA (28 stemmen tegen) verworpen.

 

1

33. Sluiting.  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.45 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

0

. ONDERTEKENING  
 
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 3 februari 2021,

 

De griffier,                               De voorzitter,

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten      C.C. Leppink-Schuitema
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