
 
 
OVERZICHT BESLUITVORMING AMENDEMENTEN EN MOTIES BEGROTING 2022 (INGEDEELD PER COMMISSIE) 
DEFINITIEF NA BESLUITVORMING 
 
Nr Fractie(s) en onderwerp Dictum PH Advies  

college 
Besluitvorming 

 
COMMISSIE SAMENLEVING EN INWONERS 
S&I A.1 WL, PvdA, D66, CDA 

Professionele instellingen 
Wijzigt de begroting als volgt: 
Schrapt de bezuiniging van 1% op professionele instellingen. 

PS,TG,
HvdL 

Ontraden Aanvaard 

S&I A.2 WL, DUS, FD, PvdA 
Bezuinigingen armoedebeleid 
en minimaregelingen 

Wijzigt de begroting bij armoedebeleid en minimaregelingen als 
volgt: 

 De bezuiniging op de toegang tot het jeugdontbijt (12.000 
euro vanaf 2022) niet terug te laten vloeien naar de 
algemene reserve, maar te oormerken voor armoedebeleid 
en minimaregelingen; 

 De vermogenstoets voor mensen die gebruik maken van de 
collectieve 
zorgverzekering voor minima (42.000 euro vanaf 2022) 
niet in te stellen; 

 De meedoen bijdrage voor volwassenen niet te versoberen 
(26.000 euro vanaf 2023); 

 Brengt een en ander ten rekening van het 
begrotingsresultaat; 

MvdH Bullet 1+3: 
Neutraal 
Bullet 2: 
Ontraden 

Aanvaard 

S&I A.3 WL, DUS, FD, CDA, PvdA 
Vrijwilligersorganisaties 

Wijzigt de begroting 2022 als volgt: 
 De bezuiniging op de vrijwilligersorganisaties (tender 

samenwerken en verbinden) voor het jaar 2022 zijnde het 
bedrag van € 22.500,= wordt geschrapt uit de begroting;  

 De bezuiniging op de vrijwilligersorganisaties voor de jaren 
2023 t/m 2025 van 4% wordt geschrapt uit de begroting. 

 Past de begroting daarop aan en brengt de financiële 
gevolgen ten laste van het begrotingsresultaat. 

HvdL, 
TG 

Ontraden Aanvaard 

S&I A.4 D66, DUS, FD 
Extra compensatie Jeugdhulp 

Besluit:  
 De extra compensatie middelen jeugdzorg in de begroting 2022 

te oormerken voor het sociaal domein en primair voor de 
besteding aan jeugdhulp. 

PS Ontraden Ingetrokken 

S&I A.5 WL, PvdA, D66 
Diversiteit 

Wijzigt de begroting als volgt: 
1. Besluit vanaf 2022 een structureel budget van € 35.000,- 

per jaar beschikbaar te stellen t.b.v. het programma 
cultuur om uitvoering te geven aan het thema diversiteit in 
Weert, welk budget zowel voor personele inzet als 
activiteiten wordt aangewend. 

2. Besluit dit budget in 2022 te dekken uit het 
begrotingsresultaat. 
 

HvdL Overnemen 
Mits vanuit 
programma 
sociaal 
domein en 
breed 
inzetbaar. 

Aanvaard 

S&I A.6 WL, PvdA, D66, DUS Wijzigt de begroting als volgt: TG- Neutraal Aanvaard 



Financiering van het Openbare 
Rolstoelvriendelijke en 
Zelfreinigende Toilet 

1. Besluit dat in 2022 wordt onderzocht waar in de binnenstad 
van Weert een openbaar toilet gerealiseerd kan worden en 
dit wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. 

2. Besluit voor een openbaar rolstoelvriendelijk en 
zelfreinigend toilet vanaf 2022 structureel € 25.000,- in de 
begroting op te nemen. 

3. De kosten daarvan ten laste te brengen van het 
begrotingsresultaat. 

MvdH 

S&I A.7 WL, PvdA 
Evenementenbeleid 

Wijzigt de begroting als volgt: 
1. Besluit dat een evenementenbeleid wordt opgesteld en in 

2022 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. 
2. Besluit voor het opstellen van een evenementenbeleid 

eenmalig in de begroting 2022 een budget van € 15.000,- 
beschikbaar te stellen. 

3. Deze kosten ten laste te brengen van het 
begrotingsresultaat. 

TG Overnemen 
Mits deel 2 
wordt 
omgezet 
naar motie. 

Aanvaard 

S&I.A.8 VVD, DUS 
Afschaffen precariobelasting 

Wijzigt de begroting als volgt: 
1.Besluit het tarief voor de precariobelasting in 2022 op nul te 
stellen. 
2.Brengt de financiële gevolgen van dit besluit ten laste van het 
begrotingssaldo. 

WvE Neutraal Aanvaard 

S&I.A.9 VVD, DUS, CDA 
Programma 5, budget 
Stadslab0495 

Wijzigt de Begroting 2022 als volgt: 
Schrapt in het totaalbudget van programma 5 Sport, cultuur, 
recreatie en openbaar gebied het opgenomen budget ad 
€82.269,— voor Stadslab0495 en laat dit vrijvallen ten gunste van 
het begrotingsresultaat. 

HvdL Ontraden Verworpen 

      
S&I M.1 WL, DUS, PvdA, D66 

Ruimhartig minimabeleid 
Draagt het college op; 
● De kosten in kaart te brengen voor het verhogen naar 150% 

van het wettelijk bestaansminimum om in aanmerking te 
komen voor de gemeentelijke minimaregelingen; 

● De raad hierover te informeren.  

WvE Ontraden Aanvaard 

S&I M.2 D66 
Merkstrategie en (top)sport: 
uitblinken door prestaties 

Verzoekt het College:  
Om bij het vergroten van het draagvlak individuele en 
georganiseerde (top)sporters als stakeholders te verbinden aan 
citymarketing en merkstrategie.   

TG Overbodig Verworpen 

S&I.M.3 CDA, PvdA 
Investeringssubsidie 
verenigingen  

draagt het college op: 
een regeling te ontwerpen voor een subsidie in de kosten van grote 
investeringen die zij in hun accommodatie doen, en hiervoor een 
voorstel aan de raad voor te leggen; 

TG Ontraden Verworpen 

COMMISSIE RUIMTE EN ECONOMIE 
R&E A.1 VVD, DUS, CDA, FD, PvdA 

Fietsverbinding Weert-
Nederweert 

Wijzigt de begroting als volgt: 
Maakt prioriteit 15 “Hoogwaardige fietsverbinding Weert-
Nederweert” een vetgedrukte prioriteit. 

MvdH Overnemen Aanvaard 

R&E A.2 D66, FD, PvdA, WL 
Biodiversiteit 

Wijzigt de begroting als volgt: 
 schrapt de besparing op het budget biodiversiteit (€13.000,-). 

HvdL Ontraden Aanvaard 



R&E.A.3 CDA, VVD, DUS 
Sturing ontwikkeling 
buitengebied  

wijzigt de concept-begroting als volgt:   
- de tekst over buitengebied en landbouw en natuur en landschap  
op pagina 45-46 wordt geschrapt;  
- in de plaats van de geschrapte tekst onder “Wat willen we 
bereiken?” komt de tekst “In de loop van 2022 zal de raad een 
voorstel voor een uitvoeringsprogramma Buitengebied worden 
voorgelegd. Op basis van het besluit van de raad zullen activiteiten 
en projecten op het gebied van buitengebied en landbouw en 
natuur en landschap in gang worden gezet.”; 

HvdL  Verworpen 

      
R&E M.1 FD, CDA, DUS, D66, PvdA 

natuurinclusief inrichten 
zonneparken 

Draagt het college op: 
 Een toetsingskader voor zonneparken op te stellen m.b.t het 

natuurinclusief inrichten van zonneparken en de 
landschappelijke inpassing, op basis waarvan een 
inrichtingsplan zal worden beoordeeld; 

 Het inrichtingsplan voor het zonnepark Molenweg 16a en 
Molenbroek 17 hiervoor als voorbeeld te nemen; 

 Het toetsingskader voor vaststelling ter beoordeling aan de 
raad voor te leggen. 

HvdL,
WvE 

Bullet 1+2: 
Overbodig 
Bullet 3: 
Ontraden 

Ingetrokken 

R&E M.2  D66, PvdA 
Aanleg hoogwaardige 
fietsverbindingen 

Verzoekt het College: 
Om bij de aanleg van hoogwaardige fietsverbindingen tussen Weert 
- Nederweert en Weert – Eindhoven, in samenwerking met de 
Provincie Limburg, Provincie Noord-Brabant en de regio partners, 
duurzame en innovatieve ontwikkelingen op het gebied van 
verlichting en energieopwekking te onderzoeken en indien mogelijk 
toe te passen. 

MvdH Overnemen Aanvaard 

R&E M.3 WL, DUS, PvdA, VVD 
activiteiten binnenstad 
 

Draagt het college op om: 
Indien het BIZ-O netwerk gecontinueerd wordt, voor 2022 €30.000 
beschikbaar te stellen aan BIZ-O als activiteitenbudget ter 
versterking van een vitale binnenstad. 

TG Overnemen 
Mits 
expliciet 
vermeld 
wordt dat 
eenmalig € 
30.000,- 
beschik- 
baar wordt 
gesteld. 

Aanvaard 

R&E M.4 WL, DUS, PvdA, D66 
winkelaanbod jongeren 
 

Draagt het college op om: 
 Bij de invulling van lege panden in Weert ook aandacht te 

hebben voor de behoeftes van de doelgroep jongeren 
tussen de 12 en 18 jaar; 

 Stichting Streetwise de opdracht te geven een onderzoek te 
doen naar de behoeftes van jongeren op het gebied van 
het winkelaanbod van Weert en deze mee te nemen in hun 
taak.  

TG Bullet 1: 
Overbodig 
Bullet 2: 
Ontraden 
 

Aanvaard 

R&E.M.5 CDA, DUS, PvdA, FD, D66, 
VVD 
Verkeersknelpunten 

spreekt uit dat   
de stelpost kleine verkeersknelpunten alleen mag worden 
aangewend voor kleine aanpassingen aan de verkeersinfrastructuur 

MvdH Overbodig Aanvaard 



ter vergroting van de verkeersveiligheid;  
R&E.M.6  CDA, PvdA, WL, VVD, DUS 

Sportpark Boshoven 
draagt het college op  

 een plan te maken voor ten minste de meest noodzakelijke 
vernieuwingen en daarbij te bezien in hoeverre de eerder 
gekozen uitgangspunten en randvoorwaarden nog passend 
zijn;  

 het plan voor de behandeling van de begroting 2023 aan de 
raad aan te bieden, zodat de raad bij de 
begrotingsbehandeling een besluit kan nemen over het 
beschikbaar stellen van de noodzakelijke middelen voor 
uitvoering in het jaar 2023;  

 

TG Overnemen Aanvaard 

COMMISSIE MIDDELEN EN BESTUUR 
M&B A.1 DUS, PvdA 

Stijging van de 
parkeerbelasting 

Wijzigt het raadsbesluit als volgt: 
 schrapt de verhoging van de parkeerbelasting voor het jaar 

2022, 
 brengt de financiële gevolgen van dit besluit (€70.000) ten 

laste van het begrotingssaldo 2022. 

WvE 
 
 

Ontraden Verworpen 

M&B A.2  VVD 
OZB niet-woningen 
 
 

Wijzigt de Begroting 2022 als volgt: 
Schrapt de voorgestelde extra verhoging van 13% OZB niet-
woningen in 2022. 

WvE Ontraden Verworpen 

 
Begroting 2022: Stemverklaring VVD en CDA: vóór vaststellen begroting. Het voorstel wordt unaniem aanvaard. 


