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Vergadering
 
 
Vergadering van Gemeenteraad 
Datum: 02-06-2021 19:30 uur

 
Videovergaderen (Pexip) 

 CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE
GEMEENTE WEERT OP 2 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

 AANWEZIGEN  
 
VOORZITTER

Mr. R.J.H. Vlecken CBM (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; op 3
juni aanwezig van 19.55 uur tot 20.05 uur en vanaf 20.46 uur), drs. L.F.A. Heuvelmans (PvdA,
raadslid vanaf agendapunt 7), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert
Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA, raadslid tot agendapunt 7), 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

--
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 ALGEMENE AGENDAPUNTEN  
 
 

0

1. Opening.  
 
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De
aanwezigheid van de raadsleden wordt vastgesteld met beeld en geluid.

 

0

2. Vaststellen van de agenda.  
 
· Vanwege het aangevraagde spreekrecht wordt agendapunt 20 (wateroverlast Boshoven) vóór
agendapunt 16 (bestemmingsplan Houtelingsweg behandeld.

· De agendapunten 18 (inzet stichting Streetwise), 19 (bestemmingsplan stadspark), 27 (begroting
Omnibuzz) en 29 (begroting en jaarverantwoording veiligheidsregio) worden als hamerstukken
behandeld.

· Agendapunt 30 (schetsontwerp stadsbruglocatie) wordt als niet rijp voor behandeling in de raad van
de agenda afgevoerd.

· De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

Raadslid Sijben (CDA) zal vanwege een persoonlijk belang niet deelnemen aan de beraadslagingen
en besluitvorming over agendapunt 11 (bestemmingsplan Rietstraat 31).

Raadslid Goubet (Weert Lokaal) zal vanwege een persoonlijk belang niet deelnemen aan de
beraadslagingen en besluitvorming over agendapunt 17 (RES 1.0).

 

1

3. Spreekrecht.  
 
De heer R. Owsianny maakt gebruik van het spreekrecht over agendapunt 20 (aanpassing project
aanpak wateroverlast Boshoven).

 

1

4. Mededelingen.  
 
Er zijn geen mededelingen.

 

0

5A. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 14 april 2021.  
 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

1

5B. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 mei 2021.  
 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

1

 BENOEMINGEN  
 
 

0
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6. Afscheid raadslid mevrouw F. Kadra van de fractie PvdA.  
 
VOORSTEL

Afscheid raadslid mevrouw F. Kadra van de fractie PvdA.

BESLUITVORMING

De raad neemt afscheid van raadslid mw. Kadra (PvdA). De burgemeester houdt een toespraak en
reikt aan mw. Kadra de Koninklijke Onderscheiding Lid van Oranje Nassau uit. Mw. Kadra spreekt de
raad toe.

 

2

7. Benoemen raadslid de heer L.F.A. Heuvelmans namens de fractie PvdA.  
 
VOORSTEL

Benoemen raadslid de heer L.F.A. Heuvelmans namens de fractie PvdA.

A. Onderzoek geloofsbrieven.

Ingekomen zijn de geloofsbrieven van de tot lid van de raad benoemd verklaarde: de heer L.F.A.
Heuvelmans. 
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 de heer L.F.A. Heuvelmans.

C. Beëdigen van het toegelaten raadslid de heer L.F.A. Heuvelmans.

BESLUITVORMING

A. De geloofsbrieven worden in orde bevonden. De voorzitter van de commissie onderzoek
geloofsbrieven, raadslid Lambers (VVD), legt een verklaring af.

B. De raad besluit bij acclamatie tot toelating van de heer L.F.A. Heuvelmans als lid van de raad.

C. De heer L.F.A. Heuvelmans legt in handen van de voorzitter de verklaring en belofte af.

 

1

8. De heer B. Schoenmaker te benoemen tot commissielid-niet-raadslid namens de fractie PvdA.  
 
VOORSTEL

De heer B.Schoenmaker te benoemen tot commissielid-niet-raadslid namens de fractie PvdA. 

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt bij acclamatie aanvaard. De heer Schoenmaker legt in handen van de voorzitter de
verklaring en belofte af.

 

3
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9. De heer L. Heuvelmans te benoemen tot lid van de auditcommissie gemeente Weert en de heer B.
Schoenmaker te benoemen tot plaatsvervangend lid van de auditcommissie gemeente Weert, beiden
namens de fractie PvdA.  
 
VOORSTEL

Dhr. L. Heuvelmans te benoemen tot lid van de auditcommissie gemeente Weert en de heer B.
Schoenmaker te benoemen tot plaatsvervangend lid van de auditcommissie gemeente Weert, beiden
namens de fractie PvdA.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt bij acclamatie aanvaard.

 

3

 RAADSVOORSTELLEN  
 
 

0

 HAMERSTUKKEN  
 
 

0

10. Bestemmingsplan Mgr. Nolensstraat 5-5A – Stramproy.  
 
VOORSTEL

1.Het bestemmingsplan 'Mgr. Nolensstraat 5/5a' met planidentificatie
NL.IMRO.0988.BPMgrNolensstr5-VA01 gewijzigd vast te stellen. 

2.Het bestemmingsplan 'Mgr. Nolensstraat 5/5a' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.  
3.Voor het bestemmingsplan 'Mgr. Nolensstraat 5/5a' geen exploitatieplan vast te stellen.

4. Gedeputeerde Staten van Limburg te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan
de voorgeschreven termijn van 6 weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden
overgegaan.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

11

11. Bestemmingsplan Rietstraat 31.  
 
VOORSTEL

1. Het bestemmingsplan 'Rietstraat 31' met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPRietstraat31-
VA01 vast te stellen.

2. Het bestemmingsplan 'Rietstraat 31' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.

3. Voor het bestemmingsplan 'Rietstraat 31' geen exploitatieplan vast te stellen.

BESLUITVORMING

Raadslid Sijben (CDA) heeft vanwege een persoonlijk belang niet deelgenomen aan de
beraadslagingen en besluitvorming.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

12
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12. Bestemmingsplan Lambroek - Stramproy.  
 
VOORSTEL

1. Met het opvoeren van de kosten van onderhoud openbaar gebied van € 18.472,- vanaf 2024 ten
laste van de begroting in te stemmen.

2. Het bestemmingsplan 'Lambroek - Stramproy' met planidentificatienummer
NL.IMRO.0988.BPLambroek-VA01 gewijzigd vast te stellen.  

3. Het bestemmingsplan 'Lambroek - Stramproy' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.  
4. Voor het bestemmingsplan 'Lambroek - Stramproy' geen exploitatieplan vast te stellen.

5. Gedeputeerde Staten van Limburg te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan
de voorgeschreven termijn van 6 weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden
overgegaan.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

29

13. Verordening Startersregeling gemeente Weert 2021.  
 
VOORSTEL

De 'Verordening starterslening gemeente Weert 2021' vast te stellen.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

4

14. Bijdrage huisvesting kwetsbare doelgroepen.  
 
VOORSTEL

Een bedrag van € 624.260,- beschikbaar te stellen aan Wonen Limburg voor de huisvesting van
kwetsbare doelgroepen, als bijdrage in de kosten voor de projecten zoals in dit voorstel benoemd.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
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15. Samenwerkingsagenda Kwaliteit in Limburgse Centra (KLC).  
 
VOORSTEL

1. Van de Samenwerkingsagenda Kwaliteit in Limburgse Centra kennis te nemen. 

2. Een bedrag van € 401.148,- beschikbaar te stellen ten behoeve van het project Beemdenstraat 38. 

3. Een bedrag van € 204.285,- beschikbaar te stellen ten gunste van de grondexploitatie van
Beekpoort-Noord. 

4. Een bedrag van € 44.567,- beschikbaar te stellen ten gunste van de grondexploitatie van Laarveld.

5. Geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van bijlage 3 bij de Samenwerkingsovereenkomst op
grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub b Wet openbaarheid van bestuur
voor een periode van 10 jaar.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

4

 BESPREEKSTUKKEN  
 
 

0

16. Bestemmingsplan Houtelingsweg 2A.  
 
VOORSTEL

1.  Het bestemmingsplan 'Houtelingsweg 2A' met planidentificatienummer
NL.IMRO.0988.BPHoutelingswg2A-VA01 ongewijzigd vast te stellen. 

2.  Het bestemmingsplan 'Houtelingsweg 2A' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan. 

3.  Voor het bestemmingsplan 'Houtelingsweg 2A' geen exploitatieplan vast te stellen.

BESLUITVORMING

Stemverklaring van het raadslid Smolenaers (Weert Lokaal) tegen het amendement.

Het amendement van de fracties CDA, PvdA, DUS Weert en Duijsters wordt met voorstemmen van
de fracties CDA, PvdA, DUS Weert en Duijsters, alsmede de raadsleden Briels, Emans, Goubet,
Henderikx en Van de Loo van de fractie Weert Lokaal (16 stemmen vóór) en tegenstemmen van de
fracties VVD en D66 alsmede de raadsleden Engelen-Wijen, Houben, Jacobs-Verstappen, Küsters,
Smolenaers, Verhees-Vaessen, Yücel en Winters van de fractie Weert Lokaal (13 stemmen tegen)
aanvaard.

 

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA, DUS Weert en Duijsters, alsmede
de raadsleden Briels, Emans, Goubet, Henderikx, Van de Loo, Yücel en Winters van de fractie Weert
Lokaal (18 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties VVD en D66, alsmede de raadsleden
Engelen-Wijen, Houben, Jacobs-Verstappen, Küsters, Smolenaers en Verhees-Vaessen van de
fractie Weert Lokaal (11 stemmen tegen) aanvaard.

 

22
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17. Regionale Energiestrategie Noord- en Midden Limburg (RES NML) 1.0.  
 
VOORSTEL

De Regionale Energiestrategie Noord- en Midden Limburg 1.0 vast te stellen.

BESLUITVORMING

Raadslid Goubet (Weert Lokaal) heeft vanwege een persoonlijk belang niet deelgenomen aan de
beraadslagingen en besluitvorming.

Stemverklaring fractie VVD tegen het voorstel.

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, DUS Weert, Duijsters, D66
en PvdA (24 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie VVD (4 stemmen tegen) aanvaard.

 

11

18. Inzet Stichting Streetwise.  
 
VOORSTEL

1. Met herlabeling van beschikbaar gestelde middelen binnen projecten in het programma Stedelijke
Ontwikkeling ten behoeve van de inzet van Streetwise in 2021 in te stemmen. 2. Met het overhevelen
van het beschikbare bedrag voor 2021, zijnde € 33.750,- (prioriteit Begroting 2021) naar 2022 in te
stemmen.

BESLUITVORMING

Stemverklaring van de fractie DUS Weert vóór het voorstel. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke
stemming aanvaard.

 

3

19. Bestemmingsplan Stadspark.  
 
VOORSTEL

1. Het bestemmingsplan 'Stadspark' met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPStadspark-VA01
gewijzigd vast te stellen. 

2. Het bestemmingsplan 'Stadspark' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan. 3. Voor het
bestemmingsplan 'Stadspark' geen exploitatieplan vast te stellen. 

4. Gedeputeerde Staten van Limburg te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan
de voorgeschreven termijn van 6 weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden
overgegaan.

BESLUITVORMING

Stemverklaring van de fractie DUS Weert vóór het voorstel. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke
stemming aanvaard.

 

11
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20. Aanpassing project aanpak wateroverlast Boshoven.  
 
VOORSTEL

1. Kennis te nemen van het schetsontwerp van het project aanpak wateroverlast Boshoven met
aangepaste scope.

2. De scope van het project Aanpak wateroverlast Boshoven aan te passen en hiervoor een
aanvullend krediet van € 515.000,-- beschikbaar te stellen.

3. In te stemmen met een onttrekking van € 70.000,-- aan de reserve Groen (R2167).

4. In te stemmen met een onttrekking van € 245.000,-- uit de algemene reserve voor
saneringswerkzaamheden.

5. In te stemmen met het onttrekken van € 200.000,-- aan de stelpost Asfaltverharding.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

4

21. Verlenging Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 - 2021.  
 
VOORSTEL

1. In te stemmen met het twee jaar verlengen van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 – 2021.

2. In te stemmen met scenario 2 van het voorstel voor de rioolheffing.

BESLUITVORMING

Het amendement van de fractie VVD wordt ingetrokken.

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

7

* Schorsing vergadering  
 
De voorzitter schorst de vergadering. De vergadering zal op 3 juni 2021 om 19:30 uur digitaal worden
voortgezet.

Zie voor de voortzetting van de vergadering: 
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/03-juni/19:30

 

0

22. Beleidskader Veranderopgave Inburgering.  
 
Zie voor de behandeling van dit agendapunt: 
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/03-juni/19:30

 

7

23. Opname vrije school in plan van scholen.  
 
Zie voor de behandeling van dit agendapunt: 
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/03-juni/19:30

 

9
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24. Financiële verordening en Treasurystatuut 2021.  
 
Zie voor de behandeling van dit agendapunt: 
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/03-juni/19:30

 

7

25. Bekrachtiging geheimhouding, opgelegd in de afgelopen raadscyclus op stukken die aan de raad zijn
overgelegd.  
 
Zie voor de behandeling van dit agendapunt: 
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/03-juni/19:30

 

2

 RAADSCONSULTATIES  
 
 

0

 HAMERSTUKKEN  
 
 

0

26. Ontwerpbegroting 2022, inclusief meerjarenraming 2023-2025 van de Gemeenschappelijke Regeling
RUD Limburg Noord.  
 
Zie voor de behandeling van dit agendapunt: 
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/03-juni/19:30

 

5

 BESPREEKSTUKKEN  
 
 

0

27. Zienswijze begrotingswijziging 2021-1, en de concept begroting 2022 van Omnibuzz.  
 
Zie voor de behandeling van dit agendapunt: 
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/03-juni/19:30

 

9

28. Zienswijze ontwerpbegroting 2022 en ontwerp meerjarenraming 2022-2026 BsGW.  
 
Zie voor de behandeling van dit agendapunt: 
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/03-juni/19:30

 

12

29. Ontwerpbegroting 2022 en jaarverantwoording 2020 van de Veiligheidsregio Limburg Noord.  
 
Zie voor de behandeling van dit agendapunt: 
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/03-juni/19:30

 

10

30. Schetsontwerp Stadsbruglocatie.  
 
(De raadscommissie Ruimte & Economie acht het voorstel niet rijp voor behandeling in de raad.)

Zie voor de behandeling van dit agendapunt: 
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/03-juni/19:30

 

9

 RAADSINFORMATIE  
 
 

0

 BESPREEKSTUKKEN  
 
 

0

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/03-juni/19:30
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/03-juni/19:30
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/03-juni/19:30
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/03-juni/19:30
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/03-juni/19:30
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/03-juni/19:30
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/03-juni/19:30


7-7-2021 Vergadering, Gemeente Weert

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/2-juni/19:30/print 10/11

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.  
 
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. 
 

Zie voor de behandeling van dit agendapunt: 
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/03-juni/19:30
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32. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 15 maart 2021 tot en met 14 april
2021.  
 
A.   Kennisnemen van de lijst van ingekomen brieven.

B.   a. De brief van de heer H. Coenen d.d. 2 april 2021 te 
           beantwoorden conform bijgevoegd concept. 
       b. De raadsgriffier mandaat te verlenen eventuele 
           vervolgcorrespondentie van de heer H. Coenen 
           namens de raad af te handelen.

Zie voor de behandeling van dit agendapunt: 
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/03-juni/19:30

 

5

33. Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen. Voor
kennisgeving aannemen van voornoemde lijst.  
 
Zie voor de behandeling van dit agendapunt: 
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/03-juni/19:30

 

2

34. Kennisnemen van de financiële overzichten.  
 
a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2021; 
b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2021; 
c. Overzicht reserves en voorzieningen 2021.

 

3

34A. motie vreemd aan de orde van de dag Van Horne poort  
 
Zie voor de behandeling van dit agendapunt: 
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/03-juni/19:30
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35. Sluiting.  
 
Zie voor de behandeling van dit agendapunt: 
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/03-juni/19:30
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