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Vergadering
 
 
Vergadering van Gemeenteraad 
Datum: 18-05-2022 19:30 uur

 
Raadzaal 

 CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE
GEMEENTE WEERT OP 18 MEI 2022 OM 19:30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET STADHUIS.  
 
 

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:

P.L.H. van Akkerveken (DUS Weert); I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (DUS Weert); J.M.M. Briels (Weert
Lokaal); H.C.M. Duijsters (DUS Weert); drs. W.P.J. van Eijk-Nagel (VVD); P.H.A.M. Emans (Weert
Lokaal; aanwezig vanaf 20.30 uur (agendapunt 14)); M.B. Ferriére (Weert Lokaal); dr. T.J.J. van
Gemert (VVD); mr. C.G.E. Grijmans (CDA); L.J.M.A. van Grimbergen (VVD); E.P.H.M. Henderikx
(Weert Lokaal); M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), drs. L.F.A. Heuvelmans (PvdA); T.L.H. Karg
(Groen Links); J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal); E.P.M. Kneepkens (VVD); mr. L.F.J.M. Lambers
(VVD); H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal); F.H.G.M. Mertens (DUS Weert); P.H.H.G. Mols (CDA);
P.J.H. Sijben (CDA); drs. M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal; aanwezig tot 22 uur (agendapunt 16));
P.H. Spruijt (Weert Lokaal); H. Stals (CDA); L.A.W. Steinbach (D66); P.C.I. Van der Vegt (D66); M.J.P.
Waegemans (Weert Lokaal); dr. P.H.H. Weekers (DUS Weert); S.A.M. Winters (Weert Lokaal).

AANWEZIG DE PORTEFEUILLEHOUDERS:

Mr. R.J.H. Vlecken (burgemeester), 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:

C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal); A.C. van de Kruijs (DUS Weert).

 

0

 ALGEMENE AGENDAPUNTEN  
 
 

0
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1 Opening.  
 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

 

0

2 Vaststellen van de agenda.  
 
· De VVD-fractie zal een stemverklaring afleggen bij agendapunt 10 (huisvestingsvraagstuk vrije
school).

· De fractie DUS Weert zal een stemverklaring afleggen bij agendapunt 12 bestemmingsplan Rietstraat
25).

· Raadslid M. Smolenaers zal vanwege een persoonlijk belang niet deelnemen aan de
beraadslagingen en besluitvorming bij agendapunt 16 (communicatiestrategie energietransitie).

· Agendapunt 26 wordt als bespreekstuk behandeld.

· De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld

 

1

3 Spreekrecht.  
 
Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van de heer J. Jacobs bij agendapunt 13
(principeverzoek Ruimte voor Ruimte woning Breyvin tussen 11 en 13).

 

0

4 Mededelingen.  
 
Er zijn berichten van verhindering ontvangen de raadsleden C. Jacobs-Veerstappen en A. van de
Kruijs.

 

0

5 Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 30 maart 2022.  
 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

1

 BENOEMINGEN  
 
 

0

6 Benoeming tijdelijke voorzitters en tijdelijke plaatsvervangend voorzitters raadscommissies.  
 
VOORSTEL

Tot tijdelijk voorzitter te benoemen:

1. van de raadscommissie Samenleving & Inwoners - Middelen & Bestuur (S&I-M&B): de heer
M.A.J.M. Smolenaers;

2. van de raadscommissie Ruimte & Economie (R&E): de burgemeester de heer R.J.H. Vlecken.

Tot tijdelijk plaatsvervangend voorzitter van de raadscommissie Samenleving & Inwoners - Middelen &
Bestuur (S&I-M&B) te benoemen: de heer J. Briels.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt bij acclamatie aanvaard.

 

1
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7 Benoemen leden en plaatsvervangende leden auditcommissie gemeente Weert.  
 
VOORSTEL

De volgende raadsleden tot leden respectievelijk plaatsvervangende leden van de auditcommissie
gemeente Weert te benoemen:

Fractie            Lid                       Plaatsvervangend lid

Weert Lokaal J.C. Kleinmoedig P.H.A.M. Emans

DUS Weert I.F.A.J. Beenders   P.H.H. Weekers

VVD E.P.M. Kneepkens            ---

CDA P.J.H. Sijben                     ---

D66 P.C.I. van der Vegt            ---

Groen Links T.L.H. Karg           ---

PvdA L.F.A. Heuvelmans          ---

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt bij acclamatie aanvaard.

 

1

 RAADSVOORSTELLEN  
 
 

0

 HAMERSTUKKEN  
 
 

0

8 Verantwoording van de besteding van de fractiebudgetten 2021 (initiatiefvoorstel FVO).  
 
VOORSTEL

Vast te stellen met betrekking tot de subsidiebedragen zoals weergegeven in de tabel verantwoording
per fractie:

- de uitgaven van de fracties die ten laste van het fractiebudget 2021 komen;

- de wijziging van de reserve;

- de resterende reserve;

- de te verrekenen bedragen van het budget 2021(voorschotten 2021 + te reserveren bedrag 2020 -/-
uitgaven 2021 -/- te reserveren bedrag 2021).

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

3
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9 Verbouwing Muziekcentrum De Bosuil.  
 
VOORSTEL

1. In te stemmen met de verbouwing van Muziekcentrum De Bosuil voor het vergroten van de
bezoekerscapaciteit van 650 naar 800 personen;

2. Het investeringsbudget van maximaal € 200.000,- dat als vetgedrukte prioriteit is opgenomen in de
begroting van 2022, hiervoor beschikbaar te stellen;

3. De kapitaallasten van het investeringsbudget onder beslispunt 2 m.i.v. 2023 op annuïteitenbasis te
verrekenen met de huur van Muziekcentrum De Bosuil (jaarlijkse aanvullende huurlasten € 8.511,-) in
25 jaar en deze aanvullende huurlast niet te subsidiëren.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

9

10 Huisvestingsvraagstuk Vrije school.  
 
VOORSTEL

1. In te stemmen met de huisvesting van de Vrije school met ingang van 1 augustus 2022 voor de duur
van vijf jaren op de locatie van de voormalige Van Horne kazerne.

2. Voor huisvesting van de Vrije school gedurende een periode van vijf jaar met ingang van 1 augustus
2022 een huurbudget beschikbaar te stellen van maximaal € 48.500,00 op jaarbasis.

3. Een budget in 2022 voor diverse aanpassingen die voor rekening van huurder komen beschikbaar
te stellen ter hoogte van maximaal € 67.410,00.

4. Een eenmalige bijdrage 2022 op basis van 100 leerlingen beschikbaar te stellen voor de eerste
inrichting onderwijsleerpakket en meubilair ter hoogte van € 147.240,00.

5. De lasten op basis van de beslispunten 2 t/m 4 te verrekenen met de reserve huisvesting onderwijs
(2022 € 234.860, 2023 t/m 2026 € 48.500 per jaar, 2027 € 28.290).

BESLUITVORMING

Stemverklaring van de fractie VVD vóór het voorstel.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

10

11 Bestemmingsplan Roermondseweg 77A-79.  
 
VOORSTEL

1. Het bestemmingsplan 'Roermondseweg 77A-79' met planidentificatie
NL.IMRO.0988.BPRoermondsewg7779-VA01 ongewijzigd vast te stellen.

2. Het bestemmingsplan 'Roermondseweg 77A-79' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk
plan.

3. Voor het bestemmingsplan 'Roermondseweg 77A-79' geen exploitatieplan vast te stellen.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

13
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12 Bestemmingsplan 'Rietstraat 25'.  
 
VOORSTEL

1. Het bestemmingsplan 'Rietstraat 25' met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPRietstraat25-
VA01 ongewijzigd vast te stellen.

2. Het bestemmingsplan 'Rietstraat 25' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.

3. Voor het bestemmingsplan 'Rietstraat 25' geen exploitatieplan vast te stellen.

BESLUITVORMING

Stemverklaring van de raadsleden Beenders-Van Dooren, Duijsters en Mertens van de fractie DUS
Weert tegen het voorstel.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

16

 BESPREEKSTUKKEN  
 
 

0

13 Principeverzoek ruimte voor ruimte woning Breyvin tussen 11 en 13.  
 
VOORSTEL

Het principeverzoek voor het wijzigen van het bestemmingsplan ten behoeve van de bouw van een
ruimte voor ruimte woning aan de Breyvin tussen de nummers 11 en 13 af te wijzen.

BESLUITVORMING

De motie van de fractie CDA wordt ter vergadering gewijzigd en met voorstemmen van de fractie CDA,
de raadsleden Van Gemert, Lambers, Kneepkens en Van Grimbergen van de fractie VVD en de
raadsleden Smolenaers, Kleinmoedig, Henderikx, Waegemans en Spruijt van de fractie Weert Lokaal
(13 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties D66, PvdA, Groen Links en DUS Weert alsmede
de raadsleden Briels, Winters, Ferriére, Van de Loo en Van den Heuvel van de fractie Weert Lokaal en
raadslid Van Eijk van de VVD-fractie (15 stemmen tegen) verworpen.

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, Groen Links, DUS Weert, PvdA en D66,
alsmede de raadsleden Winters, Ferriére, Van de Loo en Van den Heuvel van de fractie Weert Lokaal
(18 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie CDA en de raadsleden Spruijt, Waegemans,
Henderikx, Briels, Kleinmoedig en Smolenaers van de fractie Weert Lokaal (10 stemmen tegen)
aanvaard.

 

16
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14 Bestemmingsplan 'Doolhofstraat 45'.  
 
VOORSTEL

1. Het bestemmingsplan 'Doolhofstraat 45' met planidentificatie NL.IMRO.0988.BPDoolhofstr45-VA01
ongewijzigd vast te stellen.

2. Het bestemmingsplan 'Doolhofstraat 45' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.

3. Voor het bestemmingsplan 'Doolhofstraat 45' geen exploitatieplan vast te stellen.

BESLUITVORMING

De motie van de fractie CDA wordt ingetrokken.

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties CDA, VVD, Weert Lokaal, D66 en Groen Links
(23 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties DUS Weert en PvdA (6 stemmen tegen)
aanvaard.

 

33

15 Integraal Kindcentrum Boshoven.  
 
VOORSTEL

1. Kennis te nemen van de projectopdracht voor de ontwikkeling van een nieuw integraal kindcentrum
(IKC) voor de wijk Boshoven.

2. Eenmalig een investeringsbudget van € 310.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de
planvorming voor IKC Boshoven en de kapitaallasten ter hoogte van € 63.350 per jaar met ingang van
2024 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.

BESLUITVORMING

Het amendement “uitvoering van het project zonder extra personeel” van de fractie CDA wordt
ingetrokken.

Het amendement “kaderstelling voor locatieonderzoek” van de fractie CDA wordt ingetrokken.

De motie van de fractie VVD wordt ter vergadering gewijzigd en unaniem aanvaard.

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

10
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16 Communicatiestrategie energietransitie.  
 
VOORSTEL

1. Akkoord te gaan met bijgevoegde Communicatiestrategie Energietransitie.

2. Het benodigde budget ad € 90.000,- voor de uitvoering van de communicatiestrategie te dekken uit
het reeds door de raad geaccordeerde budget reserve energietransitie.

BESLUITVORMING

De motie van de fractie VVD wordt met voorstemmen van de fracties VVD, Weert Lokaal, CDA en
Groen Links (20 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties DUS Weert, PvdA en D66 (8
stemmen tegen) aanvaard.

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, Groen Links, PvdA en D66
(19 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties DUS Weert en CDA (9 stemmen tegen)
aanvaard.

 

5

17 Bekrachtiging geheimhouding, opgelegd in de afgelopen raadscyclus op stukken die aan de raad zijn
overgelegd.  
 
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. 22 maart 2022, 29 maart 2022, 5 april 2022, 12 april 2022, 19 april 2022, 26 april
2022, 29 april 2022 13.00 uur en 29 april 2022 15.00 uur;

· niet-openbare bijlage bij openbaar collegebesluit d.d. 29 april 2022 om 13.00 uur, nummer 2 (memo
huisvestingsvraagstuk vrije school);

· concept-advieslijst raadscommissie S&I-M&B (besloten gedeelte 8 september 2020) en bijlagen
(presentaties);

· concept-advieslijst raadscommissie S&I-M&B (besloten gedeelte 10 mei 2022) met bijlage
(presentatie).

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard

 

1

 RAADSCONSULTATIES  
 
 

0

 BESPREEKSTUKKEN  
 
 

0
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18 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2023 van de BsGW.  
 
VOORSTEL

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 en de ontwerpmeerjarenbegroting 2023-2027 van
de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen;

2. Af te zien van het indienen van een zienswijze en het dagelijks Bestuur hiervan in kennis te stellen.

BESLUITVORMING

Het amendement, opgesteld door de griffier, wordt ingediend door de fracties D66, CDA en DUS Weert
en unaniem aanvaard.

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

11

 RAADSINFORMATIE  
 
 

0

 BESPREEKSTUKKEN  
 
 

0

19 Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.  
 
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 L. Heuvelmans namens de fractie PvdA d.d. 11 maart 2022 inzake vragen aan
het college over energiearmoede en schuldenproblematiek.

b.   Brief van de heer L. Lambers namens de fractie VVD d.d. 24 maart 2022 inzake vragen aan het
college over verplaatsing Weerter Braderie.

BESLUITVORMING

Er zijn geen aanvullende vragen naar aanleiding van de antwoorden.

 

0

19a Brief van de heer L. Heuvelmans namens de fractie PvdA d.d. 11 maart 2022 inzake vragen aan het
college over energiearmoede en schuldenproblematiek.  
 
BESLUITVORMING

Er zijn geen aanvullende vragen naar aanleiding van de antwoorden.

 

2

19b Brief van de heer L. Lambers namens de fractie VVD d.d. 24 maart 2022 inzake vragen aan het
college over verplaatsing Weerter Braderie.  
 
BESLUITVORMING

Er zijn geen aanvullende vragen naar aanleiding van de antwoorden.

 

2
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20 Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 15 februari 2022 tot en met 14 april
2022. Kennisnemen van de lijst van ingekomen brieven.  
 
VOORSTEL

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 15 februari 2022 tot en met 14 april
2022.

BESLUITVORMING

De raad neemt kennis van de lijst van ingekomen brieven.

 

2

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

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen.

BESLUITVORMING

De raad neemt de lijst voor kennisgeving aan.

 

1

22 Kennisnemen van de financiële overzichten  
 
VOORSTEL

Kennisnemen van de financiële overzichten:

a.    Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2022;

b.     Overzicht begrotingsuitkomsten 2022;

c.     Overzicht reserves en voorzieningen 2022.

BESLUITVORMING

De raad neemt kennis genomen van de financiële overzichten.

 

3

* Hierna worden de deuren gesloten omdat de voorzitter zulks nodig oordeelt (artikel 23 lid 2
Gemeentewet)  
 
 

0

 AGENDA NIET OPENBAAR DEEL RAADSVERGADERING  
 
 

0

23 Beslissing raad of met gesloten deuren zal worden vergaderd (artikel 23 lid 3 Gemeentewet).  
 
 

0

24 Vaststellen van de concept-besluitenlijst van het besloten gedeelte van de raadsvergadering van 18
december 2019 (ligt ter inzage in het geheime kastje).  
 
 

0

25 Vaststellen van de concept-besluitenlijst van het besloten gedeelte van de raadsvergadering van 6
oktober 2021 (ligt ter inzage in het geheime kastje).  
 
 

0

26 Niet openbaar raadsvoorstel (hamerstuk; ligt ter inzage in het geheime kastje).  
 
 

0
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27 Opleggen geheimhouding omtrent het in deze besloten raadsvergadering behandelde (artikel 25 lid 1
Gemeentewet).  
 
 

0

28 Sluiting.  
 
De voorzitter sluit de vergadering in openbaarheid om 22.40 uur onder dankzegging aan de
aanwezigen.

 

0

. ONDERTEKENING  
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 juni 2022,

 

De griffier,                                 De voorzitter,

 

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

 

0

 
 


