
Vergadering

Vergadering van Raadscommissie Middelen en Bestuur

Datum: 28-02-2019 19:30 uur 

Raadzaal (Audio)

CONCEPT-ADVIESLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE 
MIDDELEN & BESTUUR D.D. 28-02-2019 

0

AANWEZIGEN 

Voorzitter: H.J.W.M. van de Loo (voorzitter)
Commissiegriffier: M.H.R.M. Wolfs-Corten

Aanwezig de leden: 
I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), M.T.H. van den Bergh (VVD), J. Briels (Weert Lokaal), 
T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (Goubet-Duijsters), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), 
F. Kadra (PvdA), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), J. Tammel 
(D66), J. Weekers (CDA), J.H. Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal; aanwezig vanaf 19.45 
uur)

Aanwezig de portefeuillehouders:
A.A.M.M. Heijmans (Burgemeester), T.E.C. Geelen (CDA) en P.P.H. Sterk 

Ambtelijke ondersteuning: G. Lenders, H. Wang en M. Weijers

0

ALGEMENE AGENDAPUNTEN 0

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van 
verhindering van de raadsleden J. Heesakkers (CDA), R. van Dooren (DUS Weert), P. Scholten (DUS 
Weert), H. Duijsters (Goubet-Duijsters), M. Smolenaers (Weert Lokaal).

0

2. Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht). 

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen.

0

3. Vaststellen agenda. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

1

4. Vaststellen advieslijst openbare vergadering raadscommissie Middelen & Bestuur d.d. 22 januari 2019. 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

1

5. Ter kennisname: 0

5.1 Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 6 februari 2019. 

Geen vragen c.q. opmerkingen.

1

5.2 Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties. 

Geen vragen c.q. opmerkingen.

1

5.3 1
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Beleidskalender. 

Geen vragen c.q. opmerkingen.

6. Kennis nemen van de lijsten van aan de raad gerichte brieven. 

Geen vragen c.q. opmerkingen.

3

7. Opvang asielzoekers van Hornekazerne. 

De vragen van de fractie DUS Weert over het contract met het COA en de over de medewerkers van 
het AZC wordt ter vergadering door de burgemeester beantwoord.

11

8. Veiligheidsoverzicht (2 maandelijks). 

De burgemeester beantwoordt de vragen vanuit de commissie. Nagegaan wordt of er een oorzaak is 
voor de stijging en daling van 50% over de jaren bij de inbewaringstellingen (TOEZEGGING).

1

9. Rondvraag. 

• De vraag van DUS Weert waarom de oude @weert-emailadressen van de raadsleden nog gebruikt 
(kunnen) worden, terwijl deze vanwege de daarmee gepaard gaande kosten na de verkiezingen niet 
meer aan de raadsleden beschikbaar werden gesteld en de griffie ICT NML al enkele malen heeft 
verzocht deze adressen stop te zetten wordt schriftelijk beantwoord (TOEZEGGING).
• De vraag van DUS Weert over de uitgifte van huisnummers en de koppeling met de energiemeters 
dient aan wethouder Van Eijk te worden gesteld. 
• De vraag van DUS Weert of de Oranje vrijmarkt terug kan keren naar het centrum wordt ter 
vergadering door de burgemeester beantwoord.
• De vraag van DUS Weert of het handhavingsuitvoeringsplan voldoende ruimte biedt voor de aanpak 
van kleine ergernissen wordt ter vergadering door de burgemeester beantwoord.
• De vraag van DUS Weert of er in de leeszaal toch nog papieren stukken kunnen worden neergelegd 
wordt ter vergadering door de burgemeester beantwoord.

2

RAADSVOORSTELLEN 0

10. Kadernota 2020 Veiligheidsregio Limburg Noord. 

VOORSTEL
1. Kennis te nemen van de Kadernota 2020 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
2. Aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord kenbaar te maken dat er snel duidelijkheid moet komen over 
de aard en omvang van het paraatheidsprobleem en de eventuele financiële gevolgen daarvan.
(bij dit agendapunt wordt een presentatie gegeven door de directeur van de Veiligheidsregio Limburg 
Noord, de heer J. Rooijmans).
TOEZEGGINGEN
Geen.
ADVIES COMMISSIE
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

5

11. Integraal Veiligheidsbeleidsplan 2019-2022. 

VOORSTEL
Het Integraal Veiligheidsbeleidsplan 2019-2022 vast te stellen.
TOEZEGGINGEN
Geen.
ADVIES COMMISSIE
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

3

12. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening. 

VOORSTEL
De Algemene Plaatselijke Verordening te wijzigen door toevoeging van een nieuwe afdeling bestaande 
uit één artikel inzake het tegengaan van een onveilig, niet leefbaar of
malafide ondernemersklimaat.
TOEZEGGINGEN
Geen.
ADVIES COMMISSIE
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

2

13. Verbeteren dienstverlening balies publiekszaken. 

VOORSTEL
1. Vrije inloop in het stadhuis te realiseren voor Publiekszaken;
2. Een 'snelbalie' in het stadhuis te realiseren voor Publiekszaken;
3. Een bedrag van € 34.000,= van prioriteit 26 'onderzoek openstelling Publiekszaken' hiervoor 

2
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Gemeente Weert Wilhelminasingel 101, 6001 GS Weert Postbus 950, 6000 AZ Weert

T: 14 0495 of (0495) 57 50 00 F: (0495) 54 15 54 gemeente@weert.nl

beschikbaar te stellen.
TOEZEGGINGEN
• De kosten van een vrijdagmiddagopenstelling van het stadhuis van Weert worden inzichtelijk 
gemaakt.
• Het aantal digitale aanvragen ten opzichte van het totaal aantal aanvragen wordt voor de commissie 
in beeld gebracht.
ADVIES COMMISSIE
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

14. Sluiting vergadering. 

De voorzitter sluit om 21.45 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

0

ONDERTEKENING 

Aldus vastgesteld in de commissievergadering Middelen & Bestuur van 4 april 2019,

De commissiegriffier, De commissievoorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten H.J.W.M. van de Loo

0
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