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Vergadering
Vergadering van Gemeenteraad
Datum: 03-02-2021 19:30 uur
Videovergaderen (Pexip)
CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE
GEMEENTE WEERT OP 3 FEBRUARI 2021 OM 19:30 UUR, VOORTGEZET OP 8 FEBRUARI 2021
OM 19.00 UUR. DIGITALE VERGADERING, VOOR PUBLIEK VIA LIVE-STREAM TE VOLGEN.

De beelden van de raadsvergadering kunt u terug zien via het “archief” op
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/ .
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AANWEZIGEN

0

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; op 8 februari vanaf 19.27 uur aanwezig), 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; niet aanwezig bij de agendapunten 5 t/m 11),
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
--

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

Voorzitter: I. Leppink-Schuitema
Griffier: M. Wolfs-Corten
1.
Opening.

0

0

De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De aanwezigheid
van de raadsleden wordt vastgesteld.

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/3-februari/19:30/print
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2.

Vaststellen van de agenda.

1

De raad besluit de agenda als volgt te wijzigen:
· Agendapunt 18B (noodverordening wanordelijkheden gemeente Weert januari 2021) wordt naar
voren gehaald en geagendeerd vóór agendapunt 12.
· Bij agendapunt 13 (routekaart energietransitie) zal raadslid Goubet (Weert Lokaal) zich vanwege
een persoonlijk belang onthouden van stemming.
· Bij agendapunt 14 (energiefonds) zullen de raadsleden Goubet (Weert Lokaal) en Beenders-Van
Dooren (DUS Weert) zich vanwege een persoonlijk belang onthouden van stemming.
De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

3.

Spreekrecht.

0

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

4.

Mededelingen.

0

De burgemeester doet een mededeling over de veiligheidssituatie in Weert in de afgelopen week. Zij
doet verslag van de ontwikkelingen vanaf 24 januari, die leidden tot het uitvaardigen van het
noodbevel en het afkondigen van de noodverordening.

5.

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 15 december 2020.

1

VOORSTEL
Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering 15 december 2020.
BESLUITVORMING
De besluitenlijst wordt zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld.

6.

BENOEMINGEN

0

Benoeming leden werkgeverscommissie griffie Weert.

2

VOORSTEL
De raadsleden mevrouw M.T.H. van den Bergh en de heer J.E.H.M. Stroek te benoemen tot leden
van de werkgeverscommissie griffie Weert voor de duur van de zittingsperiode van de raad.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt bij acclamatie aanvaard.

RAADSVOORSTELLEN

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/3-februari/19:30/print
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7.

HAMERSTUKKEN

0

Subsidieverlening 2021 Stichting Zwembad De IJzeren Man.

7

VOORSTEL
Aan Stichting Zwembad De IJzeren Man voor het jaar 2021, conform bijgevoegde
conceptbeschikking, een voorlopige maximale exploitatiesubsidie te verlenen van € 125.500,-.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

8.

Wijziging Inkoop- en aanbestedingsbeleid.

7

VOORSTEL
Het gewijzigde inkoop- en aanbestedingsbeleid vast te stellen.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

9.

Onttrekken parkeerplaats Kasteelsingel aan het openbare verkeer.

5

VOORSTEL
a. In te stemmen met het ontwerp-raadsbesluit tot onttrekking aan het openbare verkeer;
b. kennis te nemen van het voornemen om in februari 2021 te starten met de
saneringswerkzaamheden.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

10.

Resultaten plan van aanpak vervolg behoefte onderzoek woonwagenstandplaatsen.

6

VOORSTEL
1. Kennis te nemen van de notitie resultaten plan van aanpak vervolg behoefte onderzoek
standplaatsen en woonwagens.
2. In principe in te stemmen met het vervolgonderzoek om te komen tot uitbreiding van 6
woonwagenlocaties.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/3-februari/19:30/print

4/11

11-3-2021

Vergadering, Gemeente Weert

11.

Maatschappelijke voorziening Weert-Zuid.

8

VOORSTEL
1. Instemmen met verdere uitwerking van het realiseren van een maatschappelijke voorziening voor
Weert-Zuid op de locatie van het Microhalcomplex (Nassaulaan 5);
2. Instemmen met het vastleggen van afspraken inzake beslispunt 1 in een intentieovereenkomst
tussen gemeente Weert en Wonen Limburg;
3. Instemmen met de keuze om als gemeente niet het eigendom van de voorziening te nemen maar
als huurder verplichtingen aan te gaan en dit in de intentieovereenkomst op te nemen;
4. Instemmen met een optimalisatie van het huidige programma van eisen om zo naast het bieden
van onderdak voor wijkgebonden verenigingsactiviteiten ook de maatschappelijke behoefte zoals
beschreven in de bewonersenquête mee te nemen.
BESLUITVORMING
Stemverklaring van de fractie VVD vóór het voorstel. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming
aanvaard.

BESPREEKSTUKKEN

18B. Noodverordening wanordelijkheden gemeente Weert januari 2021.

0

5

(Verwachte behandeltijd: 22:40 – 22:50 uur.)

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/3-februari/19:30/print
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12.

Subsidie voor organisaties met provinciale Cultuurplanstatus en/of Sub-infrastructuurinstellingen.

14

VOORSTEL
1. Kennis te nemen van de aanvragen en projectplannen van de organisaties die in de provinciale
cultuurplanperiode 2021-2024 een aanvraag indienen en activiteiten organiseren in Weert;
2. Voor de jaren 2021 en 2022 de volgende bedragen beschikbaar stellen:
a. Een bedrag van maximaal € 25.000,- per jaar beschikbaar te stellen voor subsidie aan het Limburg
Festival;
b. Een bedrag van maximaal € 20.000,- per jaar beschikbaar te stellen voor subsidie aan Stichting
Percussion Friends;
c. Een bedrag van maximaal € 7.500,- per jaar beschikbaar te stellen voor subsidie aan Stichting
Destination Unknown;
3. Het college opdragen de beslispunten onder 2 behorende subsidiebesluiten te nemen;
4. Het totaalbedrag van € 52.500,- per jaar in 2021 en 2022 ten laste van prioriteit 19, Cultuurbeleid,
uit de gemeentebegroting 2021 te brengen.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/3-februari/19:30/print
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13.

Actieplan Weerter Routekaart Energietransitie.

12

VOORSTEL
1. In te stemmen met het Actieplan Weerter Routekaart Energietransitie 2021-2022 waarbij uitgegaan
wordt van variant 2.
2. Een bedrag van € 550.000 beschikbaar te stellen uit de “reserve energietransitie” ter dekking van
de definitieve kosten uit het actieplan van variant 2.
BESLUITVORMING
Het mondeling ingediende subamendement om de woorden “kennis te nemen van” in het dictum van
het amendement van de fracties VVD en CDA te wijzigen in “in te stemmen met” wordt zonder
hoofdelijke stemming aanvaard.
Het gesubamendeerde amendement van de fracties VVD en CDA wordt met voorstemmen van de
fracties VVD en CDA (10 stemmen vóór), tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, DUS Weert,
Duijsters, D66 en PvdA (18 stemmen tegen) en 1 stemonthouding van raadslid Goubet (Weert
Lokaal) verworpen.
Het mondeling door de fracties DUS Weert, Weert Lokaal, D66 en PvdA ingediende amendement om
het bedrag van € 90.000,- voor communicatie en het bedrag van € 25.000,- voor soortenonderzoek in
variant 2 van het actieplan naar de rechterkolom “Geprognotiseerd (labelen reserve energietransitie)”
te verplaatsen wordt met voorstemmen van de fracties DUS Weert, Weert Lokaal, D66, PvdA en
Duijsters (18 stemmen vóór), tegenstemmen van de fracties VVD en CDA (10 stemmen tegen) en 1
stemonthouding van raadslid Goubet (Weert Lokaal) aanvaard.
Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, DUS Weert, Duijsters, D66 en
PvdA (18 stemmen vóór), tegenstemmen van de fracties CDA en VVD (10 stemmen tegen) en 1
stemonthouding van raadslid Goubet (Weert Lokaal) aanvaard.

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/3-februari/19:30/print
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14.

Energiefonds.

15

VOORSTEL
1. Akkoord te gaan met het uitbreiden van de inzet van het resterende krediet voor verduurzaming
gemeentelijke accommodaties voor de verduurzaming van accommodaties van verenigingen en
stichtingen, gelegen in de gemeente Weert, en huishoudens met een inkomen tot 130% van het
sociaal minimum vanuit het revolverend fonds verduurzaming.
2. Akkoord te gaan met de naamswijziging van revolverend fonds verduurzaming naar Energiefonds.
3. Akkoord te gaan met het toevoegen van € 203.655,- afkomstig uit de decentralisatie uitkering
klimaatmiddelen aan de Reserve Energietransitie (R2168) en dit bedrag te oormerken voor het
Energiefonds.
4. Akkoord te gaan met het oormerken van € 150.000,- uit de Reserve Energietransitie (R2168) voor
het Energiefonds.
5. Kennis te nemen van het verstrekken van een lening van € 160.000,- met een looptijd van 15 jaar
en een rentepercentage van 1% per jaar aan WeertEnergie, ten behoeve van de uitwerking van de
motie I.M. 11 van 15 juni 2017 waarin wordt opgedragen voor minder draagkrachtige huishoudens het
gebruik van hernieuwbare energie mogelijk te maken en eventuele wensen en bedenkingen uit te
spreken.
BESLUITVORMING
De wensen en bedenkingen van de fractie VVD worden met voorstemmen van de fracties VVD, CDA,
DUS Weert en Duijsters (13 stemmen vóór), tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, D66 en
PvdA (14 stemmen tegen) en 2 stemonthoudingen van de raadsleden Goubet (Weert Lokaal) en
Beenders-Van Dooren (DUS Weert) verworpen.
De raad besluit niet tot het uitspreken van wensen en/of bedenkingen.
Stemverklaringen van de fracties VVD en DUS Weert tegen het voorstel. Het voorstel wordt met
voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, D66 en PvdA (14 stemmen vóór), tegenstemmen van de
fracties CDA, VVD, DUS Weert en Duijsters (13 stemmen tegen) en 2 stemonthoudingen van de
raadsleden Goubet (Weert Lokaal) en Beenders-Van Dooren (DUS Weert) aanvaard.

*

Schorsing vergadering

0

De raadsvergadering wordt geschorst en zal worden voort gezet op maandag 8 februari 2021 om
19:00 uur.

15.

Ruimte voor ruimte woningen.

8

(Verwachte behandeltijd: 21:15 – 21:45 uur.)
De behandeling van dit agendapunt vind plaats op 8 februari 2021 (voortzetting raadsvergadering),
zie: https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/08-februari/19:00/Ruimtevoor-ruimte-woningen

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/3-februari/19:30/print
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16.

Gebiedsvisie Keent & Moesel.

23

(Verwachte behandeltijd: 21:45 – 22:05 uur.)
De behandeling van dit agendapunt vind plaats op 8 februari 2021 (voortzetting raadsvergadering),
zie: https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/08februari/19:00/Gebiedsvisie-Keent-Moesel

17.

Herziening meerjareninvesteringsprogramma Water & Riolering 2021 en beschikbaar stellen
aanvullend krediet.

6

(Verwachte behandeltijd: 22:05 – 22:35 uur.)
De behandeling van dit agendapunt vind plaats op 8 februari 2021 (voortzetting raadsvergadering),
zie: https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/08-februari/19:00/Herzieningmeerjareninvesteringsprogramma-Water-Riolering-2021-en-beschikbaar-stellen-aanvullend-krediet

18A. Bekrachtiging geheimhouding, opgelegd in de afgelopen raadscyclus op stukken die aan de raad zijn
overgelegd.

2

(Verwachte behandeltijd: 22:35 – 22:40 uur.)
De behandeling van dit agendapunt vind plaats op 8 februari 2021 (voortzetting raadsvergadering),
zie: https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/08februari/19:00/Bekrachtiging-geheimhouding-opgelegd-in-de-afgelopen-raadscyclus-op-stukken-dieaan-de-raad-zijn-overgelegd

RAADSCONSULTATIES

0

HAMERSTUKKEN

0

Liggen niet voor.

19.

BESPREEKSTUKKEN

0

Samenwerkingsovereenkomst Beekpoort-Noord.

23

(Verwachte behandeltijd: 22:50 – 23:35 uur.)
De behandeling van dit agendapunt vind plaats op 8 februari 2021 (voortzetting raadsvergadering),
zie: https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/08februari/19:00/Samenwerkingsovereenkomst-Beekpoort-Noord

RAADSINFORMATIE
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20.

BESPREEKSTUKKEN

0

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het Reglement van Orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.

4

a. Brief van de heer H. Stals namens de fractie CDA d.d. 5 oktober 2020 inzake vragen aan het
college over afsluiting openbare weg bij Grensweg.
b. Brief van mevrouw F. Kadra namens de fractie PvdA d.d. 7 januari 2021 inzake vragen aan het
college over onderzoeksrapport toeslagenaffaire “Ongekend Onrecht”.
De behandeling van dit agendapunt vind plaats op 8 februari 2021 (voortzetting raadsvergadering),
zie: https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/08-februari/19:00

21.

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 16 november 2020 tot en met 31
december 2020. Kennisnemen van de ingekomen brieven.

2

De behandeling van dit agendapunt vind plaats op 8 februari 2021 (voortzetting raadsvergadering),
zie: https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/08-februari/19:00

22.

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen. Voor
kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

2

De behandeling van dit agendapunt vind plaats op 8 februari 2021 (voortzetting raadsvergadering),
zie: https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/08-februari/19:00

23.

Kennisnemen van de financiële overzichten.

3

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2021;
b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2021;
c. Overzicht reserves en voorzieningen 2021.
De behandeling van dit agendapunt vind plaats op 8 februari 2021 (voortzetting raadsvergadering),
zie: https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/08-februari/19:00

24.

Sluiting.

0

De behandeling van dit agendapunt vind plaats op 8 februari 2021 (voortzetting raadsvergadering),
zie: https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/08-februari/19:00

Bezoekadres Wilhelminasingel 101 6001 GS Weert
Postadres Postbus 950 6000 AZ Weert
(0495) 57 50 00
gemeente@weert.nl
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Vergadering
Vergadering van Gemeenteraad
Datum: 08-02-2021 19:00 uur
Videovergaderen (Pexip)
VOORTZETTING VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE
WEERT VAN 3 FEBRUARI 2021 OP 8 FEBRUARI 2021 OM 19.00 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/ .

0

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

0

Heropening vergadering.

0

De voorzitter heropent om 19.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

BESPREEKSTUKKEN
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15.

Ruimte voor ruimte woningen.

8

VOORSTEL
Met het verzoek van Ruimte voor Ruimte Limburg CV voor de bouw van 10 extra ruimte voor ruimte
woningen (1-pitters) onder voorwaarden in te stemmen.
BESLUITVORMING
Stemverklaringen van de fracties PvdA, CDA en D66 vóór de motie van de fracties Weert Lokaal en
DUS Weert. De motie wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, DUS Weert, CDA,
Duijsters, D66 en PvdA (25 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie VVD (4 stemmen tegen)
aanvaard.
Stemverklaring van de fractie Weert Lokaal (met uitzondering van raadslid Küsters) tegen het voorstel
en van raadslid Küsters van de fractie Weert Lokaal en de fractie CDA vóór het voorstel. Het voorstel
wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA, D66 en PvdA alsmede raadslid Küsters van de
fractie Weert Lokaal (13 stemmen vóór) en tegenstemmen van de raadsleden Winters, Van de Loo,
Jacobs, Briels, Houben, Emans, Goubet, Engelen, Henderikx, Verhees, Yücel en Smolenaers van de
fractie Weert Lokaal, alsmede de fracties DUS Weert en Duijsters (16 stemmen tegen) verworpen.

16.

Gebiedsvisie Keent & Moesel.

23

VOORSTEL
1. Kennis te nemen van het Eindverslag inspraak met betrekking tot de ingekomen zienswijzen.
2. De Gebiedsvisie Keent & Moesel vast te stellen.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

17.

Herziening meerjareninvesteringsprogramma Water & Riolering 2021 en beschikbaar stellen
aanvullend krediet.

6

VOORSTEL
1. Het herziene meerjareninvesteringsprogramma Water & Riolering 2021 vast te stellen en hiervoor
per saldo een aanvullend krediet van € 90.000 beschikbaar te stellen.
2. Voor 3 kredieten uit 2020 in totaal een aanvullend krediet van € 5.514.050 beschikbaar te stellen.
3. In te stemmen met het onttrekken van € 191.000 en in te stemmen met het minder onttrekken van €
189.300 aan de reserve Groen (R2167).
4. In te stemmen met het onttrekken van € 1.292.111 aan de voorziening riolering (V1026).
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/8-februari/19:00/print
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18A. Bekrachtiging geheimhouding, opgelegd in de afgelopen raadscyclus op stukken die aan de raad zijn
overgelegd.

1

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. 08-12-2020, 15-12-2020, 17-12-2020, 18-122020, 05-01-2021, 12-01-2021, 19-012021 en 26-01-2021.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

RAADSCONSULTATIES

0

HAMERSTUKKEN

0

Liggen niet voor.

BESPREEKSTUKKEN

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/8-februari/19:00/print
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19.

Samenwerkingsovereenkomst Beekpoort-Noord.

23

VOORSTEL
1. Kennis te nemen van bijgevoegd stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan;
2. Wensen en bedenkingen kenbaar te maken voor wat betreft de
conceptsamenwerkingsovereenkomst op grond van artikel 169, lid 4 jo. artikel 160, lid 4, sub d,
Gemeentewet;
3. De door het college opgelegde geheimhouding op grond van artikel 25, lid 2, Gemeentewet jo. lid 1
Gemeentewet te bekrachtigen voor wat betreft de grijs gearceerde delen van de
samenwerkingsovereenkomst, bijgevoegd taxatierapport en bijgevoegde kostenraming voor de
inrichting van het openbaar gebied, de risico-inventarisatie en het advies van Dirkzwager Advocaten
en Notarissen.
BESLUITVORMING
De wensen en bedenkingen van de fractie DUS Weert worden met voorstemmen van de fracties DUS
Weert en Duijsters, alsmede raadslid Houben van de fractie Weert Lokaal (5 stemmen vóór) en
tegenstemmen van de raadsleden Winters, Van de Loo, Jacobs, Briels, Küsters, Emans, Goubet,
Engelen, Henderikx, Verhees, Yücel en Smolenaers van de fractie Weert Lokaal, alsmede de fracties
CDA, VVD, D66 en PvdA (24 stemmen tegen) verworpen. De raad besluit niet tot het kenbaar maken
van wensen en bedenkingen.
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.

RAADSINFORMATIE

0

BESPREEKSTUKKEN

0
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20.

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het Reglement van Orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.

4

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 H. Stals namens de fractie CDA d.d. 5 oktober 2020 inzake vragen aan het
college over afsluiting openbare weg bij Grensweg.
b. Brief van mevrouw F. Kadra namens de fractie PvdA d.d. 7 januari 2021 inzake vragen aan het
college over onderzoeksrapport toeslagenaffaire “Ongekend Onrecht”.
BESLUITVORMING
De vragen van de fractie PvdA over antwoordbrief sub a worden ter vergadering beantwoord door
wethouder Van den Heuvel. De fractie CDA zal aanvullende vragen n.a.v. de antwoordbrief sub b
schriftelijk stellen.

21.

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 16 november 2020 tot en met 31
december 2020. Kennisnemen van de ingekomen brieven.

2

VOORSTEL
Kennisnemen van de ingekomen brieven.
BESLUITVORMING
De raad heeft kennis genomen van de ingekomen brieven.

22.

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen. Voor
kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.

2

VOORSTEL
Voor kennisgeving aannemen van de lijst van ingekomen brieven.
BESLUITVORMING
De raad heeft de lijst van ingekomen stukken voor kennis aangenomen.
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23.

Kennisnemen van de financiële overzichten.

3

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.

24.

Sluiting.

0

De voorzitter sluit de vergadering op 8 februari 2021 om 22.22 uur onder dankzegging aan de
aanwezigen.

.

ONDERTEKENING

0

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 maart 2021,

De griffier,

De voorzitter,

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten

C.C. Leppink-Schuitema

Bezoekadres Wilhelminasingel 101 6001 GS Weert
Postadres Postbus 950 6000 AZ Weert
(0495) 57 50 00
gemeente@weert.nl
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