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Vergadering, Gemeente Weert

Vergadering
Vergadering van Gemeenteraad
Datum: 03-06-2021 19:30 uur
Videovergaderen (Pexip)
VOORTZETTING VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE
WEERT VAN 2 JUNI 2021, OP 3 JUNI 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/ .

0

Heropening vergadering

0

De voorzitter heropent de vergadering van 2 juni 2021 op 3 juni 2021 om 19:30 uur en heet de
aanwezigen welkom.

RAADSVOORSTELLEN

0

BESPREEKSTUKKEN

0
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22.

Beleidskader Veranderopgave Inburgering.

8

VOORSTEL
1. In te stemmen met het Beleidskader Veranderopgave Inburgering;
2. Het beleids- en actieplan integratie en participatie van statushouders 2020 tot en met 2022, zoals
vastgesteld in uw vergadering van november 2019, als bijlage aan het Beleidskader toe te voegen;
3. De beschikbare gestelde rijksmiddelen voor invoering, uitvoering en inburgeringsvoorzieningen
kaderstellend te maken om uitvoering te kunnen geven aan het nieuwe inburgeringsstelsel;
4. Indien de beschikbaar gestelde rijksmiddelen ontoereikend zijn het college de bevoegdheid te
geven om, binnen de door u vastgestelde doeleinden in de nota reserves en voorzieningen van
november 2020, de reserve inburgering en participatie van niet-Westerse allochtonen te benutten;
5. Het college opdracht te geven om per 01-01-2023 binnen het Beleidskader een nieuw actieplan
integratie en participatie van statushouders vast te stellen en hierover u in kennis te stellen.
BESLUITVORMING
Het amendement van de fracties CDA, VVD en DUS Weert wordt ingetrokken.
Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

23.

Opname vrije school in plan van scholen.

10

VOORSTEL
1. Het Plan van Scholen basisonderwijs 2022-2025 vast te stellen en daarin voor Rijksbekostiging
schooljaar 2022-2023 op te nemen een Vrije school ressorterend onder Stichting Pallas, Vrije scholen
in Midden en Zuid Nederland, te Uden.
2. Het onder 1 genoemde plan ter besluitvorming voor te leggen aan de minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen.
BESLUITVORMING
Stemverklaring van de fracties CDA en Duijsters vóór de motie van de fracties VVD en DUS Weert.
De fracties VVD, DUS Weert, CDA en Duijsters stemmen vóór de motie (14 stemmen vóór), de
fracties Weert Lokaal, PvdA en D66 stemmen tegen de motie (14 stemmen tegen). De stemmen
staken. De motie wordt in de volgende raadsvergadering opnieuw in stemming gebracht.
Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
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24.

Financiële verordening en Treasurystatuut 2021.

14

VOORSTEL
1. De “Financiële verordening gemeente Weert 2021” inclusief bijlagen vast te stellen.
2. Het “Treasurystatuut gemeente Weert 2021” vast te stellen.
BESLUITVORMING
Het amendement op artikel 2.2 van de financiële verordening wordt met voorstemmen van de fracties
CDA, DUS Weert, PvdA en Duijsters en de raadsleden Van Gemert, Lambers en Wiezer van de
fractie VVD (14 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal en D66 en raadslid
Van den Bergh van de fractie VVD (15 stemmen tegen) verworpen.
Het amendement op artikel 3 van de financiële verordening wordt met voorstemmen van de fracties
CDA, DUS Weert, Duijsters, D66 en PvdA (12 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties
Weert Lokaal en VVD (17 stemmen tegen) verworpen.
Het amendement op artikel 4.1 van de financiële verordening wordt met voorstemmen van de fracties
CDA, DUS Weert, Duijsters, D66 en PvdA (12 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties
Weert Lokaal en VVD (17 stemmen tegen) verworpen.
Het amendement op artikel 5.3 van de financiële verordening wordt met voorstemmen van de fracties
CDA, DUS Weert en Duijsters (10 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal,
VVD, PvdA en D66 (19 stemmen tegen) verworpen.
Het amendement op artikel 5.6 van de financiële verordening wordt met voorstemmen van de fracties
CDA, DUS Weert, Duijsters en PvdA (11 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert
Lokaal, VVD en D66 (18 stemmen tegen) verworpen.
Het amendement op artikel 5.7 van de financiële verordening wordt met voorstemmen van de fracties
CDA, DUS Weert, Duijsters en PvdA (11 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert
Lokaal, VVD en D66 (18 stemmen tegen) verworpen.
Stemverklaring van raadslid Van Gemert (VVD) bij het amendement op artikel 5.8 van de financiële
verordening. Het amendement wordt met voorstemmen van de fracties CDA, DUS Weert en Duijsters
en de raadsleden Van Gemert, Lambers en Wiezer van de fractie VVD (13 stemmen vóór) en
tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, D66 en PvdA en raadslid Van den Bergh van de fractie
VVD (16 stemmen tegen) verworpen.
Stemverklaring van de fractie Duijsters tegen het voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van
de fracties Weert Lokaal, VVD, D66 en PvdA (19 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties
CDA, DUS Weert en Duijsters (10 stemmen tegen) aanvaard.
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25.

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

2

VOORSTEL
De geheimhouding te bekrachtigen op de volgende stukken die in de afgelopen raadscyclus aan de
raad zijn overgelegd:
· de niet-openbare notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders
d.d. 06-04-2021, 13-04-2021, 20-04-2021, 23-04-2021, 04-05-2021, 11-05-2021 en 18-05-2021;
· het conceptrapport van de Rekenkamer Weert “Evaluatie bezuinigingen gemeente Weert”.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

26.

RAADSCONSULTATIES

0

HAMERSTUKKEN

0

Ontwerpbegroting 2022, inclusief meerjarenraming 2023-2025 van de Gemeenschappelijke Regeling
RUD Limburg Noord.

5

VOORSTEL
1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022, inclusief meerjarenraming 2023-2025
GR RUD LN.

van de

2. Geen zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting kenbaar te maken.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

27.

BESPREEKSTUKKEN

0

Zienswijze begrotingswijziging 2021-1, en de concept begroting 2022 van Omnibuzz.

9

VOORSTEL
1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging Omnibuzz 2021-1, de conceptbegroting 2022, het
meerjarenperspectief 2023-2025 en het jaarverslag 2020.
2. Geen gebruik te maken van de bevoegdheid tot het indienen van een zienswijze op de
begrotingswijziging 2021-1, en de concept begroting 2022 en Omnibuzz hiervan in kennis stellen.
3. De financiële gevolgen van het jaarverslag 2020 en de begrotingswijziging 2021-1 (per saldo een
voordeel van € 57.589) te verrekenen met het begrotingsresultaat 2021 en de bijdragen 2022 en
verder te verwerken in de gemeentelijke begroting 2022.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
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28.

Zienswijze ontwerpbegroting 2022 en ontwerp meerjarenraming 2022-2026 BsGW.

13

VOORSTEL
1. Kennis te nemen van de kadernota 2022, ontwerpbegroting 2022 en de ontwerp meerjarenraming
2022-2026 van de BsGW;
2. Af te zien van het indienen van een zienswijze en het Dagelijks Bestuur van BsGW hiervan in
kennis te stellen.
BESLUITVORMING
De motie van de fracties DUS Weert, VVD, CDA, D66, PvdA en Weert Lokaal wordt met
voorstemmen van de fracties DUS Weert, VVD, CDA, D66, PvdA en Weert Lokaal (28 stemmen vóór)
en tegenstemmen van de fracties Duijsters (1 stem tegen) aanvaard.
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

29.

Ontwerpbegroting 2022 en jaarverantwoording 2020 van de Veiligheidsregio Limburg Noord.

12

VOORSTEL
1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarverantwoording 2020 en de ontwerpbegroting 2022 van de
Veiligheidsregio Limburg-Noord.
2. Een eventuele zienswijze in te dienen bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
BESLUITVORMING
De raad besluit tot het indienen van een zienswijze. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming
aanvaard.

30.

Schetsontwerp Stadsbruglocatie.

9

VOORSTEL
1. Wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het gekozen Schetsontwerp voor de
Stadsbruglocatie op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet;
2. Akkoord te gaan om de voorbereidingskosten t.b.v. onderzoek en ontwikkeling onder de
immateriële vaste activa te activeren, ter grootte van € 50.000,-, vooruitlopend op de opening van de
grondexploitatie.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt niet rijp voor behandeling in de raad geacht en is van de agenda afgevoerd.

RAADSINFORMATIE

0

BESPREEKSTUKKEN

0
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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.

7

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 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.
BESLUITVORMING
De vragen en antwoorden zijn besproken.

32.

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 15 maart 2021 tot en met 14 april
2021.

5

VOORSTEL
A. Kennisnemen van de ingekomen brieven.
B. 1. De brief van de heer H. Coenen d.d. 2 april 2021 te beantwoorden conform bijgevoegd concept.
2. De raadsgriffier mandaat te verlenen eventuele vervolgcorrespondentie van de heer H. Coenen
namens de raad af te handelen.
BESLUITVORMING
A. De raad heeft kennis genomen van de ingekomen brieven.
B. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

33.

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 aan de raad gerichte brieven waarover het college nog
een voorstel moet doen.
BESLUITVORMING
De raad heeft de lijst voor kennisgeving aangenomen.
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34.

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.

34A. Motie vreemd aan de orde van de dag Van Horne poort

1

Motie vreemd aan de orde van de dag inzake de renovatie van de Van Horne poort.
VOORSTEL
Motie aannemen.
BESLUITVORMING
De motie van de fracties Duijsters, DUS Weert en CDA wordt met voorstemmen van de fracties
Duijsters, DUS Weert en CDA en de raadsleden Van Gemert, Wiezer en Lambers van de fractie VVD
(13 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, D66, PvdA en raadslid Van den
Bergh van de fractie VVD (16 stemmen tegen) verworpen.

35.

Sluiting.

0

SLUITING
Raadslid Goubet (Weert Lokaal) spreekt zijn waardering uit richting voorzitter voor de wijze waarop
deze het voorzitterschap heeft vervuld tijdens zijn eerste raadsvergadering in Weert.
De voorzitter sluit de vergadering op 3 juni 2021 om 23.00 uur onder dankzegging aan de
aanwezigen.

.

ONDERTEKENING
Bespreken

0

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 juli 2021,

De griffier,

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

De voorzitter,

Mr. R.J.H. Vlecken
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