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1.

ALGEMENE AGENDAPUNTEN

0

Opening.

0

De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2.

Vaststellen van de agenda.

1

· De hamerstukken bij de agendapunten 20, 21 en 22 zijn achteraan geagendeerd vanwege de
omstandigheid dat ze op de derde avond van de commissie R&E zijn behandeld. De raad besluit om
deze agendapunten na agendapunt 11 af te handelen.
· Vanwege het aangevraagde spreekrecht wordt agendapunt 17 (bestemmingsplan Wijffelterbroekdijkomlegging Raam) na agendapunt 22 behandeld.
· Raadslid T. van Gemert (VVD) zal vanwege een persoonlijk belang niet deelnemen aan de
beraadslagingen en besluitvorming over agendapunt 17. Hij zal de zaal verlaten.
· Raadslid P. Mols (CDA) zal vanwege een persoonlijk belang niet deelnemen aan de beraadslagingen
en besluitvorming over agendapunt 18. Hij zal de zaal verlaten.
· Agendapunt 23 vervalt omdat er tussen de raadsvergadering van 8 juli en onderhavige
raadsvergadering geen stukken onder geheimhouding aan de raad zijn overgelegd.
· De fractie DUS Weert zal bij agendapunt 10 een stemverklaring afleggen.
De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

3.

Spreekrecht.

1

Er wordt spreekrecht uitgeoefend door:
- de heer P. Wijen bij agendapunt 10 (Bestemmingsplan Kruisstraat 3 – Kerkstraat ong.)
- de heer R. van Schijndel van Natuurmonumenten bij agendapunt 17 (bestemmingsplan
Wijffelterbroekdijk-omlegging Raam);
- de heer F. Smit (mede namens de Ecologische Werkgroep Weert Zuid) bij agendapunt 17
(bestemmingsplan Wijffelterbroedijk-omlegging Raam).

4.

Mededelingen.

0

Er is bericht van verhindering ontvangen van raadslid R. Houben (Weert Lokaal).

5A. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 2 juni 2021.

2

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

5B. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 8 juli 2021.

1

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

RAADSVOORSTELLEN
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6.

HAMERSTUKKEN

0

Woonplaatsontheffing voor burgemeester Vlecken (initiatiefvoorstel FVO).

3

VOORSTEL
Voor de periode tot 25 mei 2022 aan mr. R.J.H. Vlecken, burgemeester van de gemeente Weert,
ontheffing te verlenen van het woonplaatsvereiste.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

7.

Verantwoording van de besteding van de fractiebudgetten 2020 (initiatiefvoorstel FVO).

3

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 2020 komen;
- de wijziging van de reserve;
- de resterende reserve;
- de te verrekenen bedragen van het budget 2020 (voorschotten 2020 + te reserveren bedrag 2019 -/uitgaven 2020 -/- te reserveren bedrag 2020).
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

8.

Jaarrekening 2020 en zienswijzen op de ontwerpbegroting 2022 ICT NML.

8

VOORSTEL
1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 ICT NML, de jaarrekening 2020 en het toevoegen
van het resultaat uit de jaarrekening 2020 aan de algemene reserve ICT NML. 2. Zienswijzen kenbaar
te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022.
BESLUITVORMING
De raad besluit tot het indienen van een zienswijze conform voorstel van het college. Het voorstel
wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

9.

Plan van aanpak ondermijning “Weert weerbaar tegen ondermijning!”.

3

VOORSTEL
Het Plan van aanpak ondermijning “Weert weerbaar tegen ondermijning!” vast te stellen.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
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10.

Bestemmingsplan Kruisstraat 3 – Kerkstraat ong.

10

VOORSTEL
1. Het bestemmingsplan 'Kruisstraat 3 - Kerkstraat ong.' met planidentificatie
NL.IMRO.0988.BPKruisstraat3-VA01 ongewijzigd vast te stellen. 2. Het bestemmingsplan 'Kruisstraat 3
- Kerkstraat ong.' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan. 3. Voor het bestemmingsplan
'Kruisstraat 3 - Kerkstraat ong.' geen exploitatieplan vast te stellen.
BESLUITVORMING
Stemverklaring van de fractie DUS Weert tegen het voorstel.
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

11.

Vergroening Oelemarkt.

3

VOORSTEL
1. Een investeringsbudget van € 79.600 beschikbaar te stellen voor de vergroening van de Oelemarkt.
2. Het bij punt 1 genoemde investeringsbudget te dekken uit het gereserveerde budget in het
programma voor de versterking van de binnenstad, het krediet klimaatadaptatiemaatregelen en de
Voorziening Stedelijk Groenfonds.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

12.

BESPREEKSTUKKEN

0

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties en Vastgoed 2020-2021.

6

VOORSTEL
1. Kennis te nemen van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties en Vastgoed 20202021.
2. De uitgangspunten voor de grondexploitatie-berekeningen 2021 vast te stellen.
3. De grondexploitatieberekeningen 2021 en daaruit voorvloeiende begrotingswijzigingen vast te
stellen.
4. De door het college opgelegde geheimhouding - voor de periode van 15 jaar - op grond artikel 55 lid
1 van de Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2, sub f en g van de Wet openbaarheid ten aanzien van
bijlage 1 grondexploitatieberekeningen te bekrachtigen.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
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13.

Vaststellen van de Jaarstukken 2020.

14

VOORSTEL
1. In te stemmen met de resultaatbestemming 2020;
2. De Jaarstukken 2020 vast te stellen.
BESLUITVORMING
De voorzitter van de auditcommissie legt een verklaring over de controle van de jaarstukken af.
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

14.

Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Weert 2021.

3

VOORSTEL
De Verordening bekostiging leerlingenvervoer vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de
Verordening Leerlingenvervoer gemeente Weert 2015.
BESLUITVORMING
Stemverklaring van de fractie Duijsters vóór het voorstel. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke
stemming aanvaard.
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15.

Locatiekeuze Cruyff Court.

10

VOORSTEL
1. Kennis te nemen van het proces en de uitkomsten van het locatie- en draagvlakonderzoek.
2. Akkoord gaan met:
a) Het realiseren van een Cruyff Court aan de Serviliusstraat in de wijk Keent;
b) Een investeringsbudget 2021 beschikbaar stellen van € 179.500,- met een afschrijvingstermijn van
15 jaar voor de realisatie van een Cruyff Court inclusief aanpassing omgeving;
c) De bijdrage van de Cruyff Foundation van € 18.711,- ten gunste van het investeringsbudget onder b)
brengen;
d) In 2021 € 13.950,- beschikbaar stellen voor opbouw- en jongerenwerk Cruyff Court:
e) Met ingang van 2022 € 4.000,- per jaar storten in de reserve gemeentelijk vastgoed voor onderhoud
Cruyff Court;
f) Met ingang van 2022 € 20.775,- per jaar beschikbaar stellen voor jongerenwerk Cruyff Court;
g) Met ingang van 2022 een aanvullend bedrag van € 548,- per jaar beschikbaar stellen ten laste van
het begrotingsresultaat 2022 e.v.;
h) De financiële gevolgen onder b tot en met f dekken uit bestaande budgetten zoals opgenomen in de
financiële paragraaf.
BESLUITVORMING
Het amendement van de fracties VVD en DUS Weert wordt met voorstemmen van de fracties VVD,
DUS Weert en Duijsters (8 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, PvdA
en D66 (20 stemmen tegen) verworpen.
Stemverklaring van de fractie Duijsters en raadslid M. Marechal van de fractie DUS Weert vóór het
voorstel. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.
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16.

Primaire (concept)begroting Risse 2022.

7

VOORSTEL
1. Kennis te nemen van de primaire (concept)begroting Risse 2022.
2. Aan het Dagelijks Bestuur Risse een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de primaire
(concept)begroting Risse 2022 conform bijgevoegde conceptbrief.
3. De middelen, die de gemeente via het Participatiebudget 2022 van het Rijk ontvangt voor de
uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, ter beschikking te stellen aan De Risse.
4. Op basis van de primaire (concept)begroting Risse 2022 en de meerjarenraming 2023 tot en met
2026 aanvullend gemeentelijke bijdragen van respectievelijk € 522.000, € 522.000, € 489.000 en €
391.000 in de jaarschijven 2022 tot en met 2025 van de begroting 2022 op te nemen en deze ten laste
te brengen van het begrotingssaldo.
5. In 2021 een eenmalige bijdrage van € 847.912,- aan De Risse beschikbaar te stellen ter aanvulling
van het noodzakelijke weerstandsvermogen van De Risse en deze ten laste te brengen van de
algemene reserve.
BESLUITVORMING
Stemverklaring van raadslid R. van Dooren van de fractie DUS Weert tegen het voorstel.
Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, VVD, Duijsters, PvdA en D66
alsmede raadslid I. Beenders-Van Dooren van de fractie DUS Weert (26 stemmen vóór) en
tegenstemmen van de raadsleden R. van Dooren en M. Marechal van de fractie DUS Weert (2
stemmen tegen) aanvaard.

17.

Bestemmingsplan ‘Wijffelterbroekdijk – Omlegging Raam’.

23

VOORSTEL
1. Het bestemmingsplan 'Wijffelterbroekdijk - Omlegging Raam' met planidentificatienummer
NL.IMRO.0988.BPOmleggingRaam-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
2. Het bestemmingsplan 'Wijffelterbroekdijk - Omlegging Raam' aan te merken als authentiek digitaal
ruimtelijk plan.
3. Voor het bestemmingsplan 'Wijffelterbroekdijk - Omlegging Raam' geen exploitatieplan vast te
stellen.
BESLUITVORMING
Raadslid T. van Gemert (VVD) neemt niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming vanwege
een persoonlijk belang.
Stemverklaring van de fractie Duijsters vóór het voorstel.
Het voorstel wordt met 27 stemmen vóór en 1 stemonthouding aanvaard.
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18.

Bestemmingsplan Kraanweg - Herenvennenweg.

14

VOORSTEL
1. Het bestemmingsplan 'Kraanweg/Herenvennenweg' met planidentificatie
NL.IMRO.0988.BPOnzelieveHeren-VA01 ongewijzigd vast te stellen. 2. Het bestemmingsplan
'Kraanweg/Herenvennenweg' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan. 3. Voor het
bestemmingsplan 'Kraanweg/Herenvennenweg' geen exploitatieplan vast te stellen.
BESLUITVORMING
Raadslid P. Mols (CDA) en raadslid M. Engelen (Weert Lokaal) nemen niet deel aan de
beraadslagingen en besluitvorming vanwege een persoonlijk belang.
Het amendement van de fracties CDA, PvdA en Weert Lokaal wordt zonder hoofdelijke stemming
aanvaard. Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

19.

Bestemmingsplan 'IJzerenmanweg 5B'.

13

VOORSTEL
1. Het bestemmingsplan 'IJzerenmanweg 5B' met planidentificatienummer
NL.IMRO.0988.BPIJzerenmanweg5B-VA01 gewijzigd vast te stellen.
2. Het bestemmingsplan 'IJzerenmanweg 5B' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
3. Voor het bestemmingsplan 'IJzerenmanweg 5B' 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
Stemverklaringen van raadslid J. Goubet (Weert Lokaal) vóór het voorstel, raadslid R. van Dooren
(DUS Weert) tegen het voorstel en de fractie PvdA tegen het voorstel. Het voorstel wordt met
voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, CDA, VVD en D66 (23 stemmen vóór) en tegenstemmen
van de fracties DUS Weert, PvdA en Duijsters (5 stemmen tegen) aanvaard.

20.

HAMERSTUKKEN

0

Bestemmingsplan ‘Walestraat, Stramproy’.

16

VOORSTEL
1. Het bestemmingsplan 'Walestraat, Stramproy' met planidentificatienummer
NL.IMRO.0988.BPWalestraat-VA01 ongewijzigd vast te stellen.
2. Het bestemmingsplan 'Walestraat, Stramproy' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
3. Voor het bestemmingsplan 'Walestraat, Stramproy' geen exploitatieplan vast te stellen.
BESLUITVORMING
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.
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21.

Bestemmingsplan 'Friezenstraat'.

11

VOORSTEL
1. Het bestemmingsplan 'Friezenstraat' met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPFriezenstraatVA01 ongewijzigd vast te stellen. 2. Het bestemmingsplan 'Friezenstraat' aan te merken als
authentiek digitaal ruimtelijk plan. 3. Voor het bestemmingsplan 'Friezenstraat' geen exploitatieplan
vast te stellen. BESLUITVORMING
Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

22.

Laarveld fase 3, beëindiging inrichting voor het houden en fokken van honden aan de Laarderweg 41.

6

VOORSTEL
1. Kennis te nemen van en eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken betreffende de
concept overeenkomst met [GEANONIMISEERD] inzake de Laarderweg 41 en Laarveld.
2. Geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van bijgevoegde financiële onderbouwing op grond van
artikel 25 lid 2 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 1 sub c. artikel 10 lid 2 sub b. en g. Wet openbaarheid
van bestuur, tot einde grondexploitatie Laarveld, te weten 3112-2031.
BESLUITVORMING
De raad besluit niet tot het kenbaar maken van wensen en/of bedenkingen. Het voorstel wordt zonder
hoofdelijke stemming aanvaard.

23.

BESPREEKSTUKKEN

0

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

0

Dit agendapunt is vervallen omdat er tussen de raadsvergadering van 8 juli jl. en de onderhavige
raadsvergadering geen stukken onder geheimhouding aan de raad zijn overgelegd.

RAADSCONSULTATIES

0

HAMERSTUKKEN

0

Liggen niet voor.

BESPREEKSTUKKEN
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24.

Ontwikkeling Stadsbruglocatie.

17

VOORSTEL
1. Wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het gekozen Schetsontwerp voor de
Stadsbruglocatie op grond van artikel 169, lid 4, Gemeentewet;
2. Akkoord te gaan om de voorbereidingskosten t.b.v. onderzoek en ontwikkeling onder de immateriële
vaste activa te activeren, ter grootte van € 50.000,-, vooruitlopend op de opening van de
grondexploitatie.
BESLUITVORMING
De wensen en bedenkingen van de fractie VVD worden met voorstemmen van de fracties VVD, CDA,
PvdA en Duijsters (12 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, DUS Weert en
D66 (16 stemmen tegen) verworpen.
De wensen en bedenkingen van de fractie CDA worden met voorstemmen van de fracties CDA, PvdA
en Duijsters (8 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, D66 en DUS
Weert (20 stemmen tegen) verworpen.
Stemverklaring van raadslid J. Goubet (Weert Lokaal) vóór het voorstel en van raadslid P. Sijben (CDA)
tegen het voorstel. De raad besluit niet tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen ten
aanzien van het schetsontwerp. Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal,
VVD en D66 (17 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties CDA, DUS Weert, PvdA en
Duijsters (11 stemmen tegen) aanvaard.

25.

RAADSINFORMATIE

0

BESPREEKSTUKKEN

0

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

4

VOORSTEL
a. Brief van mevrouw K. Duijsters namens de fractie Duijsters d.d. 21 oktober 2020 inzake vragen aan
het college over juridische kosten.
b. Brief van mevrouw C. Beenders-van Dooren namens de fractie DUS Weert d.d. 10 juni 2021 inzake
vragen aan het college over ontheffing rijden op de promenades.
BESLUITVORMING
Raadslid H. Duijsters (fractie Duijsters) maakt een opmerking over het door het college gegeven
antwoord.
Raadslid I. Beenders-Van Dooren (fractie DUS Weert) zal in verband met enkele aanvullende vragen
contact opnemen met de portefeuillehouder.
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26.

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 15 april 2021 tot en met 14 juni 2021.
Kennisnemen van de lijst van ingekomen brieven.

2

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

27.

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

2

VOORSTEL
Voor kennisgeving aannemen van de lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog
een voorstel moet doen.
BESLUITVORMING
De raad heeft de lijst voor kennisgeving aangenomen.

28.

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.

29.

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 6 oktober 2021,

De griffier,

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

De voorzitter,

Mr. R.J.H. Vlecken

Bezoekadres Wilhelminasingel 101 6001 GS Weert
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