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Vergadering
 
 
Vergadering van Gemeenteraad 
Datum: 05-10-2022 19:30 uur

 
Raadzaal 

 CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE
GEMEENTE WEERT OP 5 OKTOBER 2022 OM 19:30 UUR, RAADZAAL 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

AANWEZIG DE RAADSLEDEN:

P.L.H. van Akkerveken (DUS Weert); I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (DUS Weert); M.T.H. van den
Bergh (VVD); J.M.M. Briels (Weert Lokaal); P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal);  dr. T.J.J. van Gemert
(VVD); J.W.J. Goubet (Weert Lokaal); mr. C.G.E. Grijmans (CDA); L.J.M.A. van Grimbergen (VVD);
E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal); drs. L.F.A. Heuvelmans (PvdA); C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert
Lokaal); T.L.H. Karg (Groen Links); J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal); E.P.M. Kneepkens (VVD); G.D.
Knoop (D66); M. Koolen (Weert Lokaal); mr. L.F.J.M. Lambers (VVD); F.H.G.M. Mertens (DUS Weert);
P.H.H.G. Mols (CDA); P.R.J. Scholten (DUS Weert; raadslid vanaf agendapunt 6); P.J.H. Sijben
(CDA); drs. M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal); P.H. Spruijt (Weert Lokaal); H. Stals (CDA); P.C.I.
Van der Vegt (D66); P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal); M.J.P. Waegemans (Weert Lokaal); dr.
P.H.H. Weekers (DUS Weert).

AANWEZIG DE PORTEFEUILLEHOUDERS:

Mr. R.J.H. Vlecken (burgemeester), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), S.A.M. Winters (Weert
Lokaal), drs. W.P.J. van Eijk (VVD), L.AW. Steinbach (D66) en M.B. Ferrière (Weert Lokaal (Weert
Lokaal).

AFWEZIG DE RAADSLEDEN:

H.C.M. Duijsters (DUS Weert); H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal).
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 ALGEMENE AGENDAPUNTEN  
 
 

0

1 Opening.  
 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De raad herdenkt mevrouw Riky
van Kuijk-Blommestein, voormalig raadslid van de gemeente Weert. Zij is op 22 juli 2022 overleden.

 

0

2 Vaststellen van de agenda.  
 
· Agendapunt 20 (herstelbesluit bestemmingsplan Lambroek – Stramproy) wordt als hamerstuk
behandeld.

· Raadslid Beenders-Van Dooren (DUS Weert) wil bij de agendapunten 13 (bestemmingsplan
Vrakkerstraat 78) en 16 (bestemmingsplan Dijkerstraat 75) geacht worden te hebben tegengestemd.

· De fracties DUS Weert, PvdA en Groen Links dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in
over een meldpunt voor financiële problemen. De raad agendeert deze motie als agendapunt 26A.

· De fracties Weert Lokaal, D66, PvdA en GroenLinks dienen een motie vreemd aan de orde van de
dag in over hulp aan inwoners. De raad agendeert deze motie als agendapunt 26B.

· De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld

 

1

3 Spreekrecht.  
 
Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen. 

 

0

4 Mededelingen.  
 
Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de raadsleden H. van de Loo (Weert Lokaal) en K.
Duijsters (DUS Weert).

 

0

5 Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 13 juli 2022.  
 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

1

 BENOEMINGEN  
 
 

0
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6 Benoemen raadslid P.R.J. Scholten namens de fractie DUS Weert.  
 
VOORSTEL

A. Onderzoek geloofsbrieven.

Ingekomen zijn de geloofsbrieven van de tot lid van de raad benoemd verklaarde: de heer P.R.J.
Scholten.

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 P.R.J. Scholten.

C. Beëdigen van het toegelaten raadslid de heer P.R.J. Scholten.

BESLUITVORMING

De geloofsbrieven zijn onderzocht en in orde bevonden. De raad beslist tot toelating van dhr.
Scholten als lid van de raad. Dhr. Scholten legt in handen van de voorzitter de eed af.

 

0

7 De heer P.R.J. Scholten ontslaan als commissielid-niet-raadslid en de heer A.P.P. Wip te benoemen
tot commissielid-niet-raadslid voor de raadscommissie Ruimte en Economie namens fractie DUS
Weert.  
 
VOORSTEL

De heer P.R.J. Scholten te ontslaan en de heer A.P.P. Wip te benoemen tot commissielid-niet-raadslid
R&E namens de fractie DUS Weert.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard. Dhr. Wip wordt bij acclamatie benoemd en
legt in handen van de raadsvoorzitter de verklaring en belofte af.

 

3

 RAADSVOORSTELLEN  
 
 

0

 HAMERSTUKKEN  
 
 

0



11-11-2022 18:17 Vergadering, Gemeente Weert

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/5-oktober/19:30/print 4/12

8 Verlenging aanwijzing accountantskantoor BDO Audit & Assurance B.V. als gemeentelijke accountant
(initiatiefvoorstel auditcommissie).  
 
VOORSTEL

De aanwijzing d.d. 5 juni 2019 van accountantskantoor BDO Audit & Assurance B.V. als accountant
van de gemeente Weert te verlengen met een periode van twee jaren, tot 15 april 2025.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

3

9 Beleidsplan Gladheidsbestrijding Weert 2022-2027.  
 
VOORSTEL

Het Beleidsplan Gladheidsbestrijding Weert 2022-2027 vast te stellen.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

5

10 Grondexploitaties locaties Zevensprong en J.W. Frisolaan  
 
VOORSTEL

1. In te stemmen met het openen van een grondexploitatie voor een woningbouwplan (67 gestapelde
sociale huurwoningen) op locatie Zevensprong aan de Christinelaan, en het openen van een
grondexploitatie voor een woningbouwplan (36 gestapelde sociale huurwoningen) aan de J.W.
Frisolaan.

2. Het bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding voor een termijn van 10 jaar
betreffende de grondexploitatie Zevensprong (memo “Toelichting grondexploitatieberekening
ontwikkeling Zevensprong“) en de grondexploitatie J.W. Frisolaan (memo “Toelichting
grondexploitatieberekening ontwikkeling J.W. Frisolaan”) op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet
juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Wet open overheid.

3. In te stemmen met het vormen van een bestemmingsreserve ter dekking van kapitaallasten
openbaar gebied in Keent-Moesel en deze reserve te voeden met de winstnemingen van de
grondexploitaties Zevensprong en J.W. Frisolaan.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

5
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11 Bestemmingsplan J.W. Frisolaan.  
 
VOORSTEL

1. Het bestemmingsplan 'J.W. Frisolaan' met planidentificatie NL.IMRO.0988.BPJWFrisolaan-VA01
ongewijzigd vast te stellen.

2. Het bestemmingsplan 'J.W. Frisolaan' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.

3. Voor het bestemmingsplan 'J.W. Frisolaan' geen exploitatieplan vast te stellen.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

22

12 Bestemmingsplan Leukerstraat 15 en 17.  
 
VOORSTEL

1. Het bestemmingsplan 'Leukerstraat 15 en 17' met planidentificatie
NL.IMRO.0988.BPLeukerst15en17-VA01 ongewijzigd vast te stellen.

2. Het bestemmingsplan 'Leukerstraat 15 en 17' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.

 3. Voor het bestemmingsplan 'Leukerstraat 15 en 17' geen exploitatieplan vast te stellen.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

12

13 Bestemmingsplan 'Vrakkerstraat 78'.  
 
VOORSTEL

1. Het bestemmingsplan met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPVrakkerstr78-VA01
ongewijzigd vast te stellen.

2. Het bestemmingsplan 'Vrakkerstraat 78' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.

3. Voor het bestemmingsplan 'Vrakkerstraat 78' geen exploitatieplan vast te stellen.

BESLUITVORMING

Raadslid Beenders-Van Dooren wil geacht worden te hebben tegengestemd. Het voorstel wordt
zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

13
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14 Bestemmingsplan 'Hoogbeemdenweg 4'.  
 
VOORSTEL

1. Het bestemmingsplan ‘Hoogbeemdenweg 4’ met planidentificatienummer
NL.IMRO.0988.BPHoogbeemdenwg4-VA01 vast te stellen.

2. Het bestemmingsplan ‘Hoogbeemdenweg 4’ aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.

3. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan ‘Hoogbeemdenweg 4’.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

16

15 Verlengen van de startersregeling.  
 
VOORSTEL

Een aanvullend krediet van € 1.000.000,- beschikbaar te stellen ter uitvoering van de startersregeling.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

2

16 Bestemmingsplan Dijkerstraat 75.  
 
VOORSTEL

1. Het bestemmingsplan 'Dijkerstraat 75' met planidentificatie NL.IMRO.0988.BPDijkerstraat75-VA01
ongewijzigd vast te stellen.

2. Het bestemmingsplan 'Dijkerstraat 75' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.

3. Voor het bestemmingsplan 'Dijkerstraat 75' geen exploitatieplan vast te stellen.

BESLUITVORMING

Raadslid Beenders-Van Dooren wil geacht worden te hebben tegengestemd. Het voorstel wordt
zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

10

 BESPREEKSTUKKEN  
 
 

0
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17 Compensatiemiddelen lokale culturele infrastructuur.  
 
VOORSTEL

1. Kennis te nemen van het resterende bedrag (€ 1.000.356,-) van de ontvangen compensatiegelden
via de Rijksoverheid ter ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur;

2. In te stemmen met het Uitvoeringsprogramma Impuls Cultuursector 2022-2024 en bijhorende
doelenboom;

3. Een bedrag van maximaal € 150.000,- in 2022 beschikbaar te stellen voor een door het college te
verlenen aanvullende subsidie aan Stichting RICK;

4. De volgende bedragen beschikbaar te stellen om het Uitvoeringsprogramma Impuls Cultuursector
2022 t/m 2024 uit te kunnen voeren;

a. € 135.000,- voor het uitvoeren van een door het college vast te stellen subsidieregeling
Amateurkunstensector;

b. € 100.000,- voor het uitvoeren van een door het college vast te stellen subsidieregeling
Makersimpuls;

c. € 240.000,- voor het uitvoeren van een door het college vast te stellen subsidieregeling Stimulering
Nieuwe Initiatieven;

d. € 100.000,- voor het door het college te bepalen activiteiten die bijdragen aan het betrekken van de
doelgroep minima bij culturele activiteiten;

e. Maximaal € 235.000,- voor een door het college te verlenen subsidie aan één van de professionele
zelfstandige culturele instellingen voor het aanstellen van een cultuurcoördinator inclusief uitvoering
van incidentele activiteiten;

f. € 40.000,- voor gemeentelijke uitvoeringskosten van de subsidieregelingen onder 4a t/m 4c;

5. De kosten van de beslispunten 3 en 4 ten laste te brengen van de beschikbare compensatiegelden
lokale culturele infrastructuur.

BESLUITVORMING

Stemverklaring van de fractie DUS Weert tegen het amendement. Het (ter vergadering gewijzigde)
amendement van de fracties VVD, Weert Lokaal en D66 wordt met voorstemmen van de fracties
VVD, Weert Lokaal en D66 (18 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties DUS Weert, CDA,
PvdA en GroenLinks (11 stemmen tegen) aanvaard.

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, Weert Lokaal en D66 (18 stemmen vóór)
en tegenstemmen van de fracties DUS Weert, CDA, PvdA en GroenLinks (11 stemmen tegen)
aanvaard.

 

18
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18 Gebiedsontwikkeling Keent & Moesel.  
 
VOORSTEL

1. De bestuursopdracht 'Gebiedsontwikkeling Keent & Moesel' vast te stellen.

2. Wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de 'Samenwerkingsovereenkomst
Gebiedsontwikkeling Keent & Moesel'.

BESLUITVORMING

Het amendement van de fractie CDA wordt met voorstemmen van de fracties CDA, VVD, Weert
Lokaal, DUS Weert, PvdA en GroenLinks (27 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie D66 (2
stemmen tegen) aanvaard.

Stemverklaring van de fractie PvdA vóór het voorstel. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

 

18

19 Bestemmingsplan 'Koekoeksweg 6A-7'.  
 
VOORSTEL

1. Het bestemmingsplan ‘Koekoeksweg 6A-7’ met planidentificatienummer
NL.IMRO.0988.BPKoekoeksweg6A7-VA01 vast te stellen.

2. Het bestemmingsplan ‘Koekoeksweg 6A-7’ aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.

3. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan ‘Koekoeksweg 6A-7’.

BESLUITVORMING

Stemverklaringen van raadslid Mols van de CDA-fractie en van de fractie DUS Weert tegen het
voorstel. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties VVD, D66, PvdA en GroenLinks
alsmede de raadsleden Goubet, Kleinmoedig, Jacobs-Verstappen, Spruijt, Briels, Smolenaers,
Emans, Henderikx, Verhees en Waegemans van de fractie Weert Lokaal (19 stemmen vóór) en
tegenstemmen van de fracties DUS Weert en CDA alsmede raadslid Koolen van de fractie Weert
Lokaal (10 stemmen tegen) aanvaard.

 

15

20 Herstelbesluit bestemmingsplan 'Lambroek - Stramproy'.  
 
VOORSTEL

Het op 2 juni 2021 vastgestelde bestemmingsplan 'Lambroek - Stramproy' als volgt gewijzigd vast te
stellen:

A. Begrip 1.1 van de regels wordt vervangen door: 1.1 plan: het bestemmingsplan 'Lambroek -
Stramproy' met identificatienummer NL.IMRO.0988.BPLambroek-VA02 van de gemeente Weert.

B. Onder vernummering van lid 3.2.1. tot lid 3.2.3 van de regels worden twee leden ingevoegd,
luidende: 3.2.1 Voorwaardelijke verplichting waterberging. De aanleg van verhardingen in de
bestemming 'Verkeer' en het bebouwen van gronden in de bestemming ‘Wonen’ ter plaatse van de
aanduiding ‘specifieke vorm van wonen – waterberging 1’ is slechts toegestaan als in de bestemming
'Verkeer' is voorzien in de aanleg en instandhouding van een wadi en waterbuffer met een
ledigingstijd van minder dan 24 uur, met een bergingscapaciteit in de openbare ruimte van 857 m3,
een en ander op de wijze zoals dit is aangegeven op het Inrichtingsplan nieuwbouwplan Lambroek te
Stramproy bij Buffer A en Buffer B ter plaatse van de markering ‘Afkoppelen en bergen van
regenwater’, dat als bijlage 2 aan de regels is toegevoegd. 3.2.2 Voorwaardelijke verplichting
beplanting De aanleg en instandhouding van de groeninrichting zoals dit is aangegeven op het
Beplantingsplan nieuwbouwplan Lambroek te Stramproy dat is toegevoegd als bijlage 3 bij de regels,

19
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dient uiterlijk binnen 9 maanden nadat 80% van de woningen is gerealiseerd volledig te zijn
uitgevoerd en volledig in stand te worden gehouden.'

C. Onder vernummering van lid 4.2.3. tot lid 4.2.6. van de regels worden drie leden ingevoegd,
luidende: 4.2.3 Voorwaardelijke verplichting peilhoogte Het aan te houden minimale en maximale
bouwpeil van de begane grondvloer bedraagt 31.90 m respectievelijk 32.20 m +NAP 4.2.4
Voorwaardelijke verplichting waterberging projectmatige woningbouw Op gronden met aanduiding
‘specifieke vorm van wonen – waterberging 1’ is het bebouwen van de gronden slechts toegestaan
als in de bestemming 'Verkeer' is voorzien in de aanleg en instandhouding van een wadi en
waterbuffer met een ledigingstijd van minder dan 24 uur, met een bergingscapaciteit in de openbare
ruimte van 857 m3, een en ander op de wijze zoals dit is aangegeven op het Inrichtingsplan
nieuwbouwplan Lambroek te Stramproy bij Buffer A en Buffer B ter plaatse van de markering
‘Afkoppelen en bergen van regenwater’, dat als bijlage 2 aan de regels is toegevoegd.' 4.2.5
Voorwaardelijke verplichting waterberging bouwkavels: Op de gronden met de aanduiding ‘specifieke
vorm van wonen – waterberging 2’ is het bebouwen van de gronden slechts toegestaan als is
voorzien in de aanleg en instandhouding van een waterberging van ten minste 100 liter per vierkante
meter bebouwd en verhard oppervlak, die binnen 24 uur na een bui weer voor 100% beschikbaar is.
Om dit te beoordelen dient de infiltratie-/opvangvoorziening op de bouwtekeningen te worden
aangegeven en zal ook een aanleg-, detail- en eventuele constructietekening dienen te worden
voorgelegd ter beoordeling. Daarbij dienen ook de noodzakelijke bodemen infiltratie-onderzoeken te
worden overgelegd op grond waarvan de infiltratie-/opvangvoorziening is ontworpen.

D. Aan de regels worden de volgende twee bijlagen toegevoegd: Bijlage 2 Inrichtingsplan. Bijlage 3
Beplantingsplan.

E. Aan de verbeelding worden in de bestemming Wonen de volgende twee functieaanduidingen
toegevoegd, luidende: ‘specifieke vorm van wonen – waterberging 1’ (ter plaatse van de projectmatig
te bouwen woningen, dit zijn de kavelnummers 2 t/m 5, 7 t/m 17, 20 t/m 28). ‘specifieke vorm van
wonen – waterberging 2’ (ter plaatse van de kavelnummers 1, 6, 18, 19, 29 t/m 35).

F. Onder vernummering van hoofdstuk 2 tot en met 8, met bijbehorende paragrafen, tot hoofdstuk 3
tot en met 9, met bijbehorende paragrafen, een hoofdstuk 2 toevoegen met de titel 'Uitspraak Raad
van State', waarin een toelichting wordt gegeven op de in het bestemmingsplan aangebrachte
wijzigingen zoals omschreven onder de punten A t/m E, waarbij aan de toelichting de volgende
bijlagen worden toegevoegd:

Bijlage 10: Raadsbesluit van 2 juni 2021.

Bijlage 11: Tussenuitspraak Raad van State van 3 augustus 2022.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
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21 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 van 5 juli 2022, 12 juli 2022, 19 juli 2022, 22 juli 2022, 30 augustus 2022, 6 september
2022, 13 september 2022 en 20 september 2022.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

2

 RAADSCONSULTATIES  
 
 

0

 BESPREEKSTUKKEN  
 
 

0

22 Ontwerpbegroting 2023, inclusief meerjarenraming 2024-2026 van de Gemeenschappelijke Regeling
RUD Limburg Noord.  
 
VOORSTEL

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023, inclusief meerjarenraming 2024-2026 van de GR
RUD LN.

2. Af te zien van het indienen van zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

12

 RAADSINFORMATIE  
 
 

0

 BESPREEKSTUKKEN  
 
 

0

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

0

23.A Brief van de heer M. Smolenaers en mevrouw G. Marchena namens de fractie Weert Lokaal d.d. 4 juli
2022 inzake vragen aan het college over (drugs)criminaliteit onder jongeren.  
 
De vragen en antwoorden zijn ter vergadering besproken.

 

3

23.B Brief van mevrouw C. Beenders-Van Dooren en de heer E. Mertens namens de fractie DUS Weert
d.d. 6 juli 2022 inzake vragen aan het college over binnenstad en evenementen.  
 
De vragen en antwoorden zijn ter vergadering besproken.

 

3



11-11-2022 18:17 Vergadering, Gemeente Weert

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/5-oktober/19:30/print 11/12

23.C Brief van de heer T. Karg namens de fractie GroenLinks d.d. 1 september 2022 inzake vragen aan het
college over de lift op het treinstation van Weert.  
 
De vragen en antwoorden zijn ter vergadering besproken.

 

2

24 Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 15 juni 2022 tot en met 31 augustus
2022.  
 
VOORSTEL

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 15 juni 2022 tot en met 31 augustus
2022.

BESLUITVORMING

De raad neemt kennis van de lijst van ingekomen brieven.

 

4

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

 

2

26 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

26A Moties vreemd aan de orde van de dag meldpunt financiële problemen en hulp aan inwoners.  
 
VOORSTEL

Motie aannemen.

BESLUITVORMING

Deze motie wordt ingetrokken; de inhoud wordt samengevoegd met de motie onder agendapunt 26B.

De nieuwe motie ingediend door de fracties Weert Lokaal, DUS Weert, PvdA, D66 en GroenLinks
wordt unaniem aanvaard.

 

3
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26B Motie vreemd aan de orde van de dag hulp aan inwoners.  
 
VOORSTEL

Motie aannemen.

BESLUITVORMING

Deze motie wordt ingetrokken; de inhoud wordt samengevoegd met de motie onder agendapunt 26A.

De nieuwe motie ingediend door de fracties Weert Lokaal, DUS Weert, PvdA, D66 en GroenLinks
wordt unaniem aanvaard. U vindt de motie onder agendapunt 26A,

 

0

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

 

0

. ONDERTEKENING  
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 november 2022,

 

De griffier,                              De voorzitter,

 

 

 

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