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Vergadering
Vergadering van Gemeenteraad
Datum: 11-03-2021 19:30 uur
Videovergaderen (Pexip)
CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE
GEMEENTE WEERT OP 11 MAART 2021, OM 19:30 UUR. DIGITAAL, VOOR PUBLIEK VIA LIVESTREAM TE VOLGEN.

De beelden van de vergadering 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), 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. VerheesVaessen (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; vanaf 21.35 uur), 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
--

1.

Opening vergadering.

0

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.

2.

Vaststellen van de agenda.

1

De raad besluit om vanwege de aanwezigheid van sprekers agendapunt 9 (bestemmingsplan
Beekpoort-Nazarethsteeg) vóór agendapunt 8 (uitzondering inkoop- en aanbestedingsbeleid) te
behandelen. Ook worden de agendapunten 11 (cultuurbeleid 2021-2024) en 12 (strategische visie)
omgedraaid, zodat wethouder Gabriëls daarbij aanwezig kan zijn. De agenda wordt voor het overige
ongewijzigd vastgesteld.
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3.

Spreekrecht.

0

Er is spreekrecht aangevraagd bij agendapunt 9 Beekpoort-Nazarethsteeg) door:
- Dhr. P. Smeets namens de Vereniging scouting St. Maarten en Groepsstichting scouting St.
Maarten.
- Dhr. T. van de Sande en mw. C. Wijnen, initiatiefnemers van de petitie "behoud en renoveer de
stadsboerderij"
en buurtbewoners Wilhelminasingel (zij overhandigen een petitie).
- Dhr. J. mans namens de familie Santegoeds.

4.

Mededelingen.

0

Er zijn geen mededelingen.

5.

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 3 februari 2021.

1

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

HAMERSTUKKEN

0

Liggen niet voor.

8.

BESPREEKSTUKKEN

0

RAADSVOORSTELLEN
Bespreken

0

Uitzondering Inkoop- en aanbestedingsbeleid.

4

VOORSTEL
1. Het vastgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid niet van toepassing verklaren op een
aanbestedingskader zoals dat is opgenomen in de regels van thans vigerende exploitatieplannen
respectievelijk wordt opgenomen in de regels van toekomstige herzieningen van die
exploitatieplannen;
2. Vast te stellen dat het Inkoop- en aanbestedingsbeleid NLRW 2013 op een aanbestedingskader
zoals opgenomen in de onder 1 bedoelde herzieningen van exploitatieplannen van kracht blijft.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
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9.

Bestemmingsplan Beekpoort-Nazarethsteeg.

25

VOORSTEL
1. Het bestemmingsplan 'Beekpoort-Nazarethsteeg' met planidentificatie
NL.IMRO.0988.BPBeekpoortnaza-VA01 gewijzigd vast te stellen.
2. Het bestemmingsplan 'Beekpoort-Nazarethsteeg' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk
plan.
3. Voor het bestemmingsplan 'Beekpoort-Nazarethsteeg' geen exploitatieplan vast te stellen.
BESLUITVORMING
De motie “toetsingskader voor bouwplannen in beschermde stads- en dorpsgezichten” van de fracties
Weert Lokaal, CDA, DUS Weert, VVD en D66 wordt unaniem aanvaard.
De motie “referentie naar stadsboerderij in plan Beekpoort/Nazarethsteeg” van de fracties Weert
Lokaal, CDA, VVD en D66 wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, VVD en D66
(24 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties DUS Weert, Duijsters en PvdA (5 stemmen
tegen) aanvaard.
De motie “bouwplannen en advies commissie cultuurhistorie” van de fracties DUS Weert en CDA
wordt ingetrokken.
Stemverklaring raadslid S. Winters (Weert Lokaal) vóór de beide moties en tegen het voorstel.
Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties CDA, VVD, D66 en de raadsleden Briels,
Henderikx, Engelen-Wijen, Houben, Van de Loo, Jacobs-Verstappen, Verhees-Vaessen, Küsters,
Goubet, Yücel en Smolenaers van de fractie Weert Lokaal (22 stemmen vóór) en tegenstemmen van
de fracties DUS Weert, Duijsters en PvdA alsmede de raadsleden Winters en Emans van de fractie
Weert Lokaal (7 stemmen tegen) aanvaard.

10.

Kampershoek 2.0, vestiging Van der Valk.

81

VOORSTEL
Kampershoek-Noord 2.0, vestiging Van der Valk.
BESLUITVORMING
De motie “Dekra certificering” van de fractie Duijsters wordt ingetrokken.
Stemverklaring van de fractie Duijsters vóór het voorstel. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
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11.

Cultuurbeleid 2021-2024.

11

VOORSTEL
1. Het beleidsplan ‘Cultuurroute 2024’ vast te stellen. 2. De al beschikbare subsidiebudgetten ‘Kunst
en cultuur’ (t/m schooljaar 2020-2021 ingezet voor subsidie Ku+Cu) en ‘Culturele innovatie, waarden
en lef’ in te zetten als financiering voor de uitvoering van het beleid.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, DUS Weert, Duijsters, D66
en PvdA (25 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie VVD (4 stemmen tegen) aanvaard.

12.

Strategische visie “Werken aan Weert 2030”.

4

VOORSTEL
1. De Strategische Visie ‘Werken aan Weert 2030’ vast te stellen (bijlage 1);
2. In te stemmen met toevoeging van de analyse en onderbouwing als bijlage bij de Strategische
Visie;
3. Kennis te nemen van de bijlage ‘Beleef de Visie’ , ter illustratie en inspiratie.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

13.

Gemeentefonds decembercirculaire 2020 en resultaatbestemming 2020 Gemeentefonds.

11

VOORSTEL
1. Kennis te nemen van de gevolgen van de Gemeentefonds decembercirculaire 2020 voor de jaren
2020 t/m 2024.
2. De gevolgen van de decembercirculaire 2020 voor het jaar 2020 mee te nemen in de Jaarrekening
2020 en de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2020.
3. De budgetten van de resultaatbestemming 2020 ad € 887.334,-, die een gevolg zijn van de
maatregelen uit de decembercirculaire 2020, nu beschikbaar te stellen.
4. Hiervan het te bestemmen / over te hevelen bedrag ad € 697.250,- voor de decentralisatieuitkering ‘Innovatieve aanpak energiebesparing’ te storten in de nieuw te vormen reserve Pilot
publieke ontzorging Energiebesparing en in te stemmen met de aanwending van deze reserve voor
de bekostiging van het Convenant publieke ontzorging (meerjarenproject van 3 jaar).
5. De mutaties op basis van de decembercirculaire 2020 voor de jaren 2021 t/m 2024 te verwerken in
een begrotingswijziging voor de jaren 2021 t/m 2024.
BESLUITVORMING
Stemverklaring van raadslid Goubet (Weert Lokaal) vóór het voorstel. Het voorstel wordt unaniem
aanvaard.
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14.

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 besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van Burgemeester en
Wethouders d.d. 26-01-2021, 02-02-2021, 09-02-2021, 17-02-2021, 18-02-2021 en 23-02-2021.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

15.

RAADSCONSULTATIES

0

HAMERSTUKKEN

0

Kaderbrief 2022 Veiligheidsregio Limburg-Noord.

4

VOORSTEL
1. Kennis te nemen van de Kadernota 2022 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
2. De raad gelegenheid te geven tot het maken van opmerkingen.
BESLUITVORMING
De raad besluit niet tot het maken van opmerkingen. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming
aanvaard.

BESPREEKSTUKKEN

0

Liggen niet voor.

RAADSINFORMATIE

0

BESPREEKSTUKKEN

0
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16.

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

2

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 en de heer J. Goubet namens de
fractie Weert Lokaal d.d. 3 februari 2021 inzake vragen aan het college over leegstandsbeheer.
BESLUITVORMING
De fracties Duijsters en Weert Lokaal zullen aanvullende vragen schriftelijk indienen.

17.

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 1 januari 2021 tot en met 31 januari
2021. Kennisnemen van de ingekomen brieven.

2

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

18.

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

1

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

19.

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.
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19A. Motie vreemd aan de orde van de dag over de kermis.
Bespreken

1

VOORSTEL
Motie aannemen.
BESLUITVORMING
De motie wordt ingetrokken.

20.

Sluiting.

0

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

.

ONDERTEKENING
Bespreken

0

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 april 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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