Vergadering
Vergadering van Gemeenteraad
Datum: 04-11-2021 13:00 uur
Raadzaal
CONCEPT-BESLUITENLIJST BEGROTINGSBEHANDELING 4 NOVEMBER 2021 OM 13:00 UUR,
RAADZAAL STADHUIS WEERT, VOOR HET 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

AANWEZIG

0

VOORZITTER
P.J.H. Sijben (CDA, plaatsvervangend raadsvoorzitter van 13.00 uur tot 16.45 uur)
Mr. R.J.H. Vlecken CBM (burgemeester, voorzitter vanaf 16.45 uur)
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),
H.C.M. Duijsters (fractie Duijsters), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), M.A. Engelen-Wijen (Weert
Lokaal), dr. 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), drs. L.F.A. Heuvelmans (PvdA), R.H.M.
Houben (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal),
P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), mr. L.F.J.M. Lambers (VVD; aanwezig vanaf 13.45 uur)), M.J.
Marechal-Wolter (DUS Weert), P.H.H.G. Mols (CDA), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M. Smolenaers
(Weert Lokaal; niet aanwezig bij de stemming over amendement S&I.A.1), 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 PORTEFEUILLEHOUDERS:
Mr. R.J.H. Vlecken (burgemeester; vanaf 16.45 uur), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), drs.
W.P.J. van Eijk (VVD), T.E.C. Geelen MSc (CDA), drs. P.P.H. Sterk en H.J.W.M. van de Loo (Weert
Lokaal).
AFWEZIG DE RAADSLEDEN:
R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert)en H. Stals (CDA).

1.

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

0

Opening.

0

De plaatsvervangend voorzitter opent om 13.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2.

Vaststellen van de agenda.

2

· Er is een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend inzake het aanwijzen van locaties waar
vuurwerk mag worden afgestoken. De raad besluit deze niet te behandelen. De motie zal opnieuw
worden ingediend voor de raadsvergadering van 17 november a.s.
· De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld

3.

Spreekrecht.
Er is geen spreekrecht aangevraagd.

0

4.

Mededelingen.

0

Er is bericht van verhindering ontvangen van de raadsleden R. van Dooren (DUS Weert) en H. Stals
(CDA). Raadslid L. Lambers (VVD) komt later ter vergadering. De raadsvoorzitter komt eveneens
later.

RAADSVOORSTELLEN

0

HAMERSTUKKEN

0

Liggen niet voor.

5.

BESPREEKSTUKKEN

0

Eindrapport rekenkamer onderzoek

5

VOORSTEL
Kennis te nemen van en over te nemen de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamer Weert
naar aanleiding van onderzoek "Evaluatie bezuinigingen gemeente Weert".
Dit raadsvoorstel wordt opnieuw in stemming gebracht omdat tijdens de raadsvergadering van 6
oktober 2021 de stemmen staakten.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal en PvdA (14 stemmen vóór) en
tegenstemmen van de fracties CDA, VVD, DUS Weert, D66 en Duijsters (12 stemmen tegen)
aanvaard.

6.

Tweede tussenrapportage 2021.

12

VOORSTEL
1. De tweede tussenrapportage 2021, inclusief de financiële bijstellingen in bijlage 2 van deze
rapportage vast te stellen;
2. De mutaties (bijstellen en afsluiten) van de investeringsbudgetten in bijlage 3 van deze rapportage
vast te stellen.
BESLUITVORMING
Het amendement van de fracties VVD en DUS Weert wordt ingetrokken.
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

7.

Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 van de gemeente Weert.
VOORSTEL
1. De begroting 2022 vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2023-2025.
BEHANDELING

17

De vergadering start met een algemene beschouwing op de begroting door de voorzitters van alle
raadsfracties, gevolgd door een raadsdebat. Vervolgens reageert het college op de algemene
beschouwingen en vindt er een debat plaats tussen de raad en de portefeuillehouders. Daarna
debatteert de raad per taakveld van de raadscommissies over de ingediende amendementen en
moties. Aan het einde van het debat per taakveld worden de amendementen en moties in stemming
gebracht en aansluitend het raadsvoorstel.
TAAKVELD RAADSCOMMISSIE SAMENLEVING & INWONERS (S&I)
AMENDEMENTEN
Amendement S&I.A.1 Professionele instellingen van de fracties Weert Lokaal, PvdA, D66 en CDA
wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, PvdA, D66 en CDA (19 stemmen vóór) en
tegenstemmen van de fracties VVD, DUS Weert en Duijsters (7 stemmen tegen) aanvaard.
Amendement S&I.A.2 Bezuinigingen armoedebeleid en minimaregelingen van de fracties Weert
Lokaal, DUS Weert, Duijsters en PvdA wordt met een technische tekstuele aanpassing met
voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, DUS Weert, Duijsters, PvdA en CDA (22 stemmen vóór)
en tegenstemmen van de fracties VVD en D66 (5 stemmen tegen) aanvaard.
Amendement S&I.A.3 Vrijwilligersorganisaties van de fracties Weert Lokaal, DUS Weert, Duijsters,
CDA en PvdA wordt met een technische tekstuele aanpassing met voorstemmen van de fracties
Weert Lokaal, DUS Weert, Duijsters, CDA en PvdA (22 stemmen vóór) en tegenstemmen van de
fracties VVD en D66 (5 stemmen tegen) aanvaard.
Amendement S&I.A.4 Extra compensatie Jeugdhulp van de fracties D66, DUS Weert en Duijsters
wordt ingetrokken.
Amendement S&I.A.5 Diversiteit van de fracties Weert Lokaal, PvdA en D66 wordt met voorstemmen
van de fracties Weert Lokaal, PvdA en D66 (15 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties
VVD, CDA, DUS Weert en Duijsters (12 stemmen tegen) aanvaard.
Amendement S&I.A.6 Financiering van het Openbare Rolstoelvriendelijke en Zelfreinigende Toilet van
de fracties Weert Lokaal, PvdA, D66 en DUS Weert wordt met een technische tekstuele aanpassing
met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, PvdA, D66, DUS Weert, CDA en Duijsters (23
stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie VVD (4 stemmen tegen) aanvaard.
Amendement S&I.A.7 Evenementenbeleid van de fracties Weert Lokaal, PvdA en VVD wordt met een
technische tekstuele aanpassing met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, PvdA en VVD (18
stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties CDA, DUS Weert, D66 en Duijsters (9 stemmen
tegen) aanvaard.
Amendement S&I.A.8 Afschaffen precariobelasting van de fracties VVD en DUS Weert wordt met
voorstemmen van de fracties VVD, DUS Weert, Weert Lokaal en Duijsters (20 stemmen vóór) en
tegenstemmen van de fracties PvdA, CDA en D66 (7 stemmen tegen) aanvaard.
Amendement S&I.A.9 Budget Stadslab0495 van de fracties VVD, DUS Weert en CDA wordt met
voorstemmen van de fracties VVD, DUS Weert en CDA (11 stemmen vóór) en tegenstemmen van de
fracties Weert Lokaal, D66, PvdA en Duijsters (16 stemmen tegen) verworpen.
MOTIES
Motie S&I.M.1 Ruimhartig minimabeleid van de fracties Weert Lokaal, DUS Weert, PvdA, D66 en
Duijsters wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, DUS Weert, PvdA, D66 en Duijsters
(18 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties CDA en VVD (9 stemmen tegen) aanvaard.
Motie S&I.M.2 Merkstrategie en (top)sport: uitblinken door prestaties van de fractie D66 wordt met
voorstemmen van de fracties D66 en Duijsters alsmede de raadsleden Smolenaers en Yücel van de
fractie Weert Lokaal (4 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties CDA, VVD, PvdA en DUS
Weert alsmede de raadsleden Winters, Jacobs-Verstappen, Goubet, Küsters, Emans, Briels,

Henderikx, Engelen-Wijen, Verhees-Vaessen, Houben en Kleinmoedig van de fractie Weert Lokaal
(23 stemmen tegen) verworpen.
Motie S&I.M.3 Investeringssubsidie verenigingen van de fracties CDA en PvdA wordt met
voorstemmen van de fracties CDA en PvdA (6 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties
Weert Lokaal, VVD, DUS Weert, Duijsters en D66 (21 stemmen tegen) verworpen.
TAAKVELD RAADSCOMMISSIE RUIMTE & ECONOMIE (R&E)
AMENDEMENTEN
Amendement R&E.A.1 Fietsverbinding Weert-Nederweert van de fracties VVD, DUS Weert, CDA,
Duijsters en PvdA wordt met voorstemmen van de fracties VVD, DUS Weert, Duijsters, CDA, PvdA,
D66 en de raadsleden Winters, Jacobs-Verstappen, Goubet, Smolenaers, Yücel, Briels, Emans,
Houben, Verhees-Vaessen, Kleinmoedig en Engelen-Wijen van de fractie Weert Lokaal (25 stemmen
vóór) en tegenstemmen van de raadsleden Henderikx en Küsters van de fractie Weert Lokaal (2
stemmen tegen) aanvaard.
Amendement R&E.A.2 Biodiversiteit van de fracties D66, Duijsters, PvdA en Weert Lokaal wordt met
voorstemmen van de fracties D66, Duijsters, PvdA, Weert Lokaal en CDA (21 stemmen vóór) en
tegenstemmen van de fracties VVD en DUS Weert (6 stemmen tegen) aanvaard.
Amendement R&E.A.3 Sturing ontwikkeling buitengebied van de fracties CDA, VVD en DUS Weert
wordt met voorstemmen van de fracties CDA, VVD en DUS Weert (11 stemmen vóór) en
tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, D66, PvdA en Duijsters (16 stemmen tegen) verworpen.
MOTIES
Motie R&E.M.1 Natuurinclusief inrichten zonneparken van de fracties Duijsters, CDA, DUS Weert,
D66 en PvdA wordt ingetrokken.
Motie R&E.M.2 Aanleg hoogwaardige fietsverbindingen van de fracties D66 en PvdA wordt unaniem
aanvaard.
Motie R&E.M.3 Activiteiten binnenstad van de fracties Weert Lokaal, DUS Weert, PvdA en VVD wordt
met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, DUS Weert, PvdA, VVD, D66 en Duijsters alsmede
de raadsleden Mols, Sijben, Heesakkers en Grijmans van de fractie CDA (26 stemmen vóór) en
tegenstemmen van raadslid Stroek van de fractie CDA (1 stem tegen) aanvaard. Raadslid Stroek
(CDA) heeft zich bij het uitbrengen van zijn stem vergist. In deze besluitenlijst wordt aantekening
gemaakt van zijn vergissing. Dit brengt geen verandering in de uitslag van de stemming. Zie artikel 22
lid 6 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
2019.
Motie R&E.M.4 Winkelaanbod jongeren van de fracties Weert Lokaal, DUS Weert, PvdA en D66
wordt (na schrapping van de tweede bullet in het dictum) met voorstemmen van de fracties Weert
Lokaal, DUS Weert, PvdA, Duijsters, D66 en raadslid Sijben van de fractie CDA (19 stemmen vóór)
en tegenstemmen van de fractie VVD en de raadsleden Mols, Heesakkers, Grijmans en Stroek van
de fractie CDA (8 stemmen tegen) aanvaard.
Motie R&E.M.5 Fietsenstalling Julianalaan-verkeersknelpunten van de fracties CDA, DUS Weert,
PvdA, Duijsters, D66 en VVD wordt met voorstemmen van de fracties CDA, DUS Weert, PvdA,
Duijsters, D66 en VVD alsmede raadslid Kleinmoedig van de fractie Weert Lokaal (15 stemmen vóór)
en tegenstemmen van de raadsleden Winters, Küsters, Houben, Jacobs-Verstappen, Engelen-Wijen,
Henderikx, Verhees-Vaessen, Briels, Smolenaers, Emans, Goubet en Yücel van de fractie Weert
Lokaal (12 stemmen tegen) aanvaard.
Motie R&E.M.6 Sportpark Boshoven van de fracties CDA, PvdA, Weert Lokaal, VVD en DUS Weert
wordt unaniem aanvaard.
TAAKVELD RAADSCOMMISSIE MIDDELEN & BESTUUR (M&B)

AMENDEMENTEN
Amendement M&B.A.1 Stijging van de parkeerbelasting van de fracties DUS Weert en PvdA wordt
met voorstemmen van de fracties DUS Weert, PvdA, D66 en Duijsters alsmede raadslid Stroek van
de fractie CDA en de raadsleden Van Gemert, Wiezer en Lambers van de fractie VVD (9 stemmen
vóór) en tegenstemmen van de fractie Weert Lokaal alsmede de raadsleden Mols, Heesakkers,
Sijben en Grijmans van de fractie CDA en raadslid Van den Bergh van de fractie VVD (18 stemmen
tegen) verworpen.
Amendement M&B.A.2 OZB niet-woningen van de fractie VVD wordt met voorstemmen van de
fracties VVD en CDA (9 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, D66, DUS
Weert, Duijsters en PvdA (18 stemmen tegen) verworpen.
MOTIES
Liggen niet voor.
BESLUITVORMING OVER VOORSTEL
Stemverklaringen van de fracties VVD en CDA vóór het voorstel. Het voorstel wordt unaniem
aanvaard.

.

.

Algemene Beschouwingen

7

* Beeldfragment van de algemene beschouwingen van de raadsfractie Weert Lokaal

0

* Beeldfragment van de algemene beschouwingen van de raadsfractie CDA

0

* Beeldfragment van de algemene beschouwingen van de raadsfractie VVD

0

* Beeldfragment van de algemene beschouwingen van de raadsfractie DUS Weert

0

* Beeldfragment van de algemene beschouwingen van de raadsfractie Duijsters

0

* Beeldfragment van de algemene beschouwingen van de raadsfractie D66

0

* Beeldfragment van de algemene beschouwingen van de raadsfractie PvdA

0

Reactie op algemene beschouwingen per portefeuillehouder
VoorKennisgevingAangenomen

0

* Beeldfragment van de reactie van de portefeuillehouder W. van Eijk

0

* Beeldfragment van de reactie van de portefeuillehouder M. van de Heuvel

0

* Beeldfragment van de reactie van de portefeuillehouder T. Geelen

0

.

8.

* Beeldfragment van de reactie van de portefeuillehouder P. Sterk

0

* Beeldfragment van de reactie van de portefeuillehouder H. van de Loo

0

* Beeldfragment van de reactie van de portefeuillehouder R. Vlecken

0

Moties en Amendementen

46

* Beeldfragment van het debat amendementen & moties taakveld S&I (inclusief stemming)

0

* Beeldfragment van het debat amendementen & moties taakveld R&E (inclusief stemming)

0

* Beeldfragment van het debat amendementen & moties taakveld M&B (inclusief stemming)

0

Septembercirculaire 2021 algemene uitkering/ Gemeentefonds (1e begrotings-wijziging 2022).

4

VOORSTEL
1. Kennis te nemen van de septembercirculaire 2021 Gemeentefonds;
2. De mutaties op basis van de septembercirculaire 2021 te verwerken in begrotingswijzigingen;
3. Bij de raming van het Gemeentefonds voor 2022 en verder een behoedzaamheidsbedrag achter de
hand te houden van een derde van het budgettaire voordeel 2022 van de septembercirculaire
(afgerond € 380.000,-);
4. Het positieve begrotingssaldo voor 2021 na vaststelling van de tweede tussenrapportage 2021 en
verwerking van de mutaties van de septembercirculaire 2021 ad € 550.438,- in te zetten als een
lagere onttrekking uit de algemene reserve.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

9.

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

2

VOORSTEL
Bekrachtiging geheimhouding, opgelegd in de afgelopen raadscyclus op stukken die aan de raad zijn
overgelegd.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

RAADSINFORMATIE

0

BESPREEKSTUKKEN

0

10.

Kennisnemen van de financiële overzichten.

5

VOORSTEL
Kennisnemen van de financiële overzichten:
a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2021;
b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2021;
c. Overzicht reserves en voorzieningen 2021;
d. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2022;
e. Overzicht begrotingsuitkomsten 2022.
BESLUITVORMING
De raad neemt kennis van de financiële overzichten.

10A. Motie vreemd aan de orde van de dag - aanwijzen locaties waar vuurwerk mag worden afgestoken.

1

VOORSTEL
Motie vreemd aan de orde van de dag inzake het aanwijzen van locaties waar vuurwerk mag worden
afgestoken aannemen.
BESLUITVORMING
Dit agendapunt is van de agenda afgehaald en niet behandeld.

11.

Sluiting.

0

De voorzitter sluit de vergadering om 23.30 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

.

Ondertekening.

0

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 november 2021,
De griffier,

De voorzitter,

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

Mr. R.J.H. Vlecken

