
 

 
 

 

 

 
 

 

Aandachtspunten- en actielijst extra informatiebijeenkomst d.d. 16-03-2021 
(digitaal via Pexip videovergadering) 
 
Onderwerp 
 

Opening. 

  De voorzitter (dhr. H. van de Loo; Weert Lokaal) heet om 
19.30 uur de deelnemers welkom. Bericht van verhindering is 
ontvangen van de heer T. van Gemert en de heer M. 
Smolenaers. Hij geeft aan tot 22.00 uur te kunnen 
voorzitten. Na 22.00 uur zal plaatsvervangend voorzitter 
(mevr. J. Kleinmoedig; Weert Lokaal) het van hem 
overnemen. 

 
 
Onderwerp 
 

Vaststellen agenda. 

  Naar aanleiding van de bijeenkomst werkgroep 
Omgevingsvisie gisteravond is aldaar unaniem besloten om 
agendapunt 8 over Omgevingsvisie niet te behandelen. Dit 
omdat er nog een aantal onduidelijkheden zijn ten aanzien 
van de rol van de raadswerkgroep versus de raad. De agenda 
wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
 
Onderwerp 
 

Kennisnemen van de aandachtspunten- en actielijst van de 
extra informatiebijeenkomsten d.d. 18 februari 2021. 

  Van de lijst wordt geen kennis genomen. Het kennisnemen 
van de aandachtspunten- en actielijst zal worden 
doorgeschoven naar de volgende informatiebijeenkomst. 

 
 
Onderwerp 
 

Actualiteiten vanuit de driehoek Politie, OM en gemeente. 
(presentatie door mevrouw R. Faber en de heer M. Hellinga 
(Politie), de heer W. van de Ven (OM) en burgemeester I. 
Leppink.) 
De presentatie is te zien via  
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Informatiebijeenko
mst/2021/16-maart/19:30/Presentatie-Politie-
informatiebijeenkomst-16-3-2021.pdf  
 

Aandachtspunten  In 2020 waren er veel meer demonstraties en rellen, hierdoor 
politie zwaar belast, veel overuren gemaakt en verloven 
ingetrokken. 

 Cybercrime neemt toe. 
 Inzet politie bij evenementen na corona. 
 Demonstratiebereidheid van diverse groepen. 
 15.000 personen opleiden tot politie, nodig i.v.m. uitstroom. 
 Angst escalatie, de-escaleren door slim aanpakken, beelden 

vastleggen, achteraf (bekenden) aanhouden. 
 Geweld stoppen, hoe voorkomen. 
 Jongeren contact met wijkagenten. 

Acties (toezeggingen)   Geen. 
  
 
Onderwerp 
 

Financiële verordening en treasurystatuut 2021. 
(presentatie door mevrouw M. van Heel). 
De presentatie is te zien via  
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Informatiebijeenko



 

 

mst/2021/16-maart/19:30/Presentatie-Financiele-verordening-
en-treasurystatuut-2021-infobijeenkomst-16-03-2021.pdf  
 

Aandachtspunten  Administratieve begrotingswijziging personele budget. 
 Wijziging via raadsvoorstel of via tussenrapportage ter 

vaststelling. 
Acties (toezeggingen)   Geen. 
 
 
Onderwerp 
 

Strategie Citymarketing. (presentatie door mevrouw M. 
IJzermans en mevrouw S. Brankaerdt). 
De presentatie is te zien via  
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Informatiebijeenko
mst/2021/16-maart/19:30/Presentatie-Citymarketing-
informatiebijeenkomst-16-3-2021.pdf  
 

Aandachtspunten  Weerterwaarden (identiteit) 
 Goed wonen voor elke doelgroep. 
 Centrummanagement en VVV-backoffice samen. 
 Richten op bezoekers welke terugkomen en passen 
 Samenwerking in taken tussen citymarketing, acquisitie en 

andere functies 
Acties (toezeggingen)   De raad krijgt een antwoord op de vraag of andere gemeenten 

in Noord- en Midden-Limburg ook eenzelfde constructie v.w.b. 
Citymarketing als Weert hanteren. 

 
 
Plaatsvervangend voorzitter mevrouw J. Kleinmoedig neemt vanaf hier de bijeenkomst 
over van de voorzitter de heer H. van de Loo. 
 
Onderwerp 
 

Mobiliteitsplan. (presentatie door de heer R. van den 
Waardenberg. Voor evt. beantwoording van de vragen is 
de heer J. Waalen van Buro Kragten ook aanwezig.). 
De presentatie is te zien via  
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Informatiebijeenko
mst/2021/16-maart/19:30/Presentatie-Mobiliteitsplan-Weert-
informatiebijeenkomst-16-3-2021.pdf  
 

Aandachtspunten  5 speerpunten in mobiliteitsvisie niet 6. 
 Hub buiten de stad - Efficiënter pakketten bezorgen in 

binnenstad en wijken. 
 Aanvullende maatregelen op wegen buitengebied 

landbouwmachines scheiden met fietsen. 
 Evaluatie in 2023. 

Acties (toezeggingen)   Geen. 
 
 
Onderwerp 
 

Omgevingsvisie. 
Dit onderwerp wordt niet gepresenteerd, het agendapunt is niet 
behandeld.  

 
 
Onderwerp 
 

Sluiting bijeenkomst. 

  De plaatsvervangend voorzitter mevrouw J. Kleinmoedig sluit 
de bijeenkomst om 22.50 uur onder dankzegging aan de 
deelnemers.  

 
 
 


