
Vergadering

Vergadering van Raadscommissie Middelen en Bestuur

Datum: 20-02-2020 19:30 uur 

Raadzaal (Audio)

. CONCEPT-ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING RAADSCOMMISSIE MIDDELEN & 
BESTUUR D.D. 20-02-2020, AANVANG 19.30 UUR, RAADZAAL 

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), 
R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert), N.J.M. Gruijthuijsen (Weert Lokaal), J. Heesakkers (CDA), 
R.H.M. Houben (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), H.J.W.M. 
van de Loo (Weert Lokaal), M.J. Marechal-Wolter (DUS Weert), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), 
P.C.I. van der Vegt (D66), J. Weekers (CDA), J.H. Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal).

Afwezig de leden: H.C.M. Duijsters (fractie Duijsters), M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), M.A. 
Engelen-Wijen (Weert Lokaal), P.G.M. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal).
I..
Aanwezig de portefeuillehouders:
G.J.W. Gabriëls, W.P.J. van Eijk, T.E.C. Geelen en P.P.H. Sterk. 

Afwezig de portefeuillehouders:
A.A.M.M. Heijmans en M.J. van den Heuvel.

0

. ALGEMENE AGENDAPUNTEN 0

Voorzitter: H. van de Loo
Griffier: M. Wolfs-Corten

1. Opening. 
Advies uitbrengen aan de raad

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de berichten van 
verhindering van P. Verhees-Vaessen (Weert Lokaal), M. Smolenaers (Weert Lokaal), H. Duijsters 
(fractie Duijsters) en M. Engelen-Wijen (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. 23 januari 2020. 

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

1

5. Ter kennisname: 0

5.1 0
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Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 5 februari 2020. 

Er zijn geen toezeggingen gedaan.

5.2 Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties. 

N.a.v de vraag van de CDA-fractie wanneer de evaluatie van de kermis aan de raad beschikbaar wordt 
gesteld, zegt wethouder Gabriëls toe dat dit zo spoedig mogelijk na de carnavalsdagen gebeurt 
(TOEZEGGING).

1

5.3 Beleidskalender. 

Geen vragen c.q. opmerkingen.

1

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

Geen vragen c.q. opmerkingen.

4

7. Opvang asielzoekers van Hornekazerne. 

De overzichten zijn deze vergadercyclus niet beschikbaar.
De vraag van de VVD-fractie wanneer de financiële overzichten m.b.t. de asielzoekers (inkomsten en 
uitgaven COA-gelden) aan de raad beschikbaar worden gesteld, wordt door wethouder Gabriëls 
beantwoord (dit wordt meegenomen in het lopende onderzoek). 
De schriftelijk ingediende vragen van de fractie DUS Weert worden ter vergadering beantwoord door 
wethouder Sterk.

1

8. Veiligheidsoverzicht (2 maandelijks). 

De vraag van de fractie DUS Weert of er gehandhaafd gaat worden op het gebruik van tabak in 
coffeeshops wordt ter vergadering door wethouder Gabriëls beantwoord.

1

9. Rondvraag. 

De vooraf ingediende vragen van de fractie DUS Weert over de vergunning voor Fieest op de Merrentj 
en Wieert Alaaif zijn schriftelijk beantwoord. De vraag van de fractie DUS Weert bij hoeveel personen 
de maatregelen worden opgeschaald wordt schriftelijk beantwoord.

2

. RAADSVOORSTELLEN 0

10. Kaders Handleiding Bijzondere Wetten. 

VOORSTEL
1. De nieuwe kaders Handleiding Bijzondere wetten vast te stellen.
2. De zienswijzen betreffende de concept inhoudelijke wijzigingen APV kenbaar te maken.
TOEZEGGINGEN
• Het aanstellen van een evenementencoördinator wordt met een raadsvoorstel aan de raad 
voorgelegd.
• De vraag of er een ventvergunningenstelsel mogelijk is voor de verkoop van lachgas wordt schriftelijk 
beantwoord.
ADVIES COMMISSIE
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

8

11. Aanwijzingsbesluit griffier en plaatsvervangend griffier (initiatiefvoorstel werkgeverscommissie griffie 
Weert). 

VOORSTEL
1. Mevrouw M.H.R.M. Wolfs-Corten met ingang van 1 januari 2020 aan te wijzen als griffier van de 
gemeente Weert; 
2. De heer P.A.W. Otten met ingang van 1 januari 2020 aan te wijzen als plaatsvervangend griffier van 
de gemeente Weert. 
TOEZEGGINGEN
Geen.
ADVIES COMMISSIE
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

2

12. Actualisatie rechtspositie griffie naar aanleiding van de Wnra (initiatiefvoorstel werkgeverscommissie 
griffie Weert). 

VOORSTEL
1. Aan de werkgeverscommissie griffie Weert de volgende bevoegdheden te delegeren:
· het voor de griffier en de griffiemedewerkers toepassen van de bepalingen in de landelijk geldende 
CAO;
· het voor de griffier en de griffiemedewerkers toepassen van de bepalingen in de lokale regelingen 
voor arbeidsvoorwaarden die niet zijn geregeld in de landelijk geldende CAO, welke bepalingen voor de 

3
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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

gemeentelijke organisatie in het Personeelshandboek gemeente Weert zijn vastgelegd;
· te besluiten om af te wijken van de hierboven bedoelde lokale regelingen voor arbeidsvoorwaarden 
indien toepassing hiervan voor de griffier en de griffiemedewerkers een ongewenste of onredelijke 
situatie zou opleveren;
· het als werkgever voor de griffier en de griffiemedewerkers voeren van overleg met de vakbonden in 
het Lokaal Overleg.
2. Het besluit van 29 oktober 2014 voor wat betreft het onderdeel delegatie in te trekken.
3. Het Personeelshandboek gemeente Weert vast te stellen voor de griffier en de griffiemedewerkers 
en toekomstige wijzigingen daarin van toepassing te verklaren op de griffier en de griffiemedewerkers.
4. Vast te stellen de verordening tot wijziging van de Verordening werkgeverscommissie griffie.
TOEZEGGINGEN
Geen. 
ADVIES COMMISSIE
De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk.

13. Sluiting vergadering. 

De voorzitter sluit om 20.45 uur de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen.

0

. ONDERTEKENING 

Aldus vastgesteld in de gecombineerde vergadering van de raadscommissies S&I, R&E en M&B van 
22 april 2020,
De commissiegriffier, De voorzitter,

0
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