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Vergadering
 
 
Vergadering van Raadscommissie Ruimte & Economie 
Datum: 01-06-2022 19:30 uur

 
Raadzaal (Audio) 

. CONCEPT-ADVIESLIJST OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE RUIMTE EN
ECONOMIE D.D. 01-06-2022, 19.30 UUR, RAADZAAL STADHUIS WEERT.  
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. DE BEHANDELTIJDEN ZIJN RICHTINGGEVEND, DEZE KUNNEN IN DE PRAKTIJK AFWIJKEN!  
 
 

0

. AANWEZIGEN  
 
Voorzitter: R.J.H. Vlecken 
Commissiegriffier: P.J.A. van Beerendonk

Aanwezig de leden: 
P.L.H. van Akkerveken (DUS Weert), I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert), H.C.M. Duijsters
(DUS Weert), M.B. Ferriére (Weert Lokaal), T.J.J. van Gemert (VVD), L.J.M.A. van Grimbergen (VVD),
E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), L.F.A. Heuvelmans (PvdA), T.L.H. Karg (GroenLinks), J.C.
Kleinmoedig (Weert Lokaal), F.H.G.M. Mertens (DUS Weert), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M.
Smolenaers (Weert Lokaal), P.H. Spruijt (Weert Lokaal), L.A.W. Steinbach (D66), M.J.P. Waegemans
(Weert Lokaal), P.H.H. Weekers (DUS Weert) en S.A.M. Winters (Weert Lokaal).

Afwezig de leden: 
J. Briels (Weert Lokaal), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), C.G.E. Grijmans (CDA), C.J.C. Jacobs-
Verstappen (Weert Lokaal), E.P.M. Kneepkens (VVD), A.C. van de Kruijs (DUS Weert), L.F.J.M.
Lambers (VVD), P.H.H.G. Mols (CDA), H. Stals (CDA), en P.C.I. van der Vegt (D66).

Aanwezig de portefeuillehouders: 
W.P.J. van Eijk (VVD), M.J. van den Heuvel (Weert Lokaal) en H.J.W.M. Van de Loo (Weert Lokaal).

Ambtelijke ondersteuning: R. Thijssen.
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1 Opening.  
 
De voorzitter opent op 1 juni 2022 de vergadering om 19.30 uur en heet alle aanwezigen en de
luisteraars thuis welkom. 
Er is een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Van der Vegt en de heer Van de Kruijs.
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2 Spreekrecht.  
 
Er is een verzoek om gebruik te maken van het spreekrecht ontvangen voor 
- agendapunt 9 (Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022 tot en met 2025)  
door de heer P. Bausch als voorzitter van de initiatiefgroep Ecodorp “Hof van Weleert”. 
Bij aanvang van het betreffende agendapunt geeft de voorzitter hun het woord en kunnen zij
gedurende 5 minuten gebruik maken van het spreekrecht.

 

1

3 Vaststellen agenda.  
 
Voorgesteld wordt om agendapunt 9 vanwege de inspreker te behandelen na agendapunt 7 (de
rondvraag). De commissie stemt in met de wijziging.

Voorgesteld wordt om agendapunt 9 op te splitsen in 9A en 9B, waarbij 9A de eerste drie punten van
het voorstel betreft en 9B enkel punt 4 (Met de notitie ‘Klein wonen in Weert’ in te stemmen) betreft. De
commissie stemt in met de wijziging. 
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
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4 Vaststellen advieslijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Ruimte & Economie d.d.
11 mei 2022  
 
De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
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5 Ter kennisname:  
NietBepaald  
 
 

0

5.1 Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 18 mei 2022  
 
Geen vragen c.q. opmerkingen.

 

1

5.2 Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.  
 
Vanuit de fractie CDA wordt een opmerking geplaatst over de lengte van de voortgangsrapportage. Dit
wordt door het college opgepakt.

Verder geen vragen c.q. opmerkingen.
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5.3 Beleidskalender.  
 
Geen vragen c.q. opmerkingen.
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6 Kennisnemen van de lijsten van aan de raad gerichte brieven  
 
De fractie DUS Weert (en fractie CDA) vraagt de volgende antwoordbrieven op van de aan de raad
gerichte brieven:

- Raad-2022-brief 212 DJ-1634852 KHN Afdeling Weert - Brief KHN levendigheid Binnenstad Weert. 
- Raad-2022-brief 247 DJ-1671916 Zienswijze ontwerpbesluit brandveilig gebruik Altweerterkapelstraat
1 Weert. 
- Raad-2022-brief 250 DJ-1674563 Wangedrag en lozing door initiatiefnemer van Stadsboerderij
Hushoven. 
- Raad-2022-brief 256 DJ-1677987 Verkeerssituatie Kroonstraat Stramproy.

Deze antwoordbrieven worden (mits deze wordt beantwoord) aan de raad beschikbaar gesteld
(TOEZEGGING).

Wethouder Van den Heuvel beantwoord ter vergadering de volgende brief: 
- Raad-2022-brief 224 DJ-1656783 Stichting Groen Weert - Stagnatie uitvoering bomenbordjes
Kasteelpark.

Van de lijsten wordt kennis genomen.
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7 Rondvraag.  
 
Wethouder Van Eijk beantwoordt ter vergadering de volgende vragen over: 
-       Bouwontwikkeling voormalige ruimte van de ROOS en RICK in de Munt (Hoe staat het met de
ontwikkeling van de woningen/appartementen op deze locatie? Voor welke doelgroepen worden deze
woningen gebouwd? Wat zal de maximale huurprijs van deze woningen gaan worden? Hoe zeker is
het dat de concertzaal zal worden behouden?) (DUS Weert). 
-       Stadsboerderij Hushoven (Wanneer neemt het college van B&W een definitief standpunt in over
de principeaanvraag? Is iets te zeggen over de richting?) (CDA). 
-       Participatiebijeenkomst initiatief woonzorghuis aan de Stienestraat (Wanneer komt de raad hierbij
in beeld?) (CDA). 
-       Waterwerken aan de Sint Sebastiaankapelstraat (Niet in strijd met het bestemmingsplan maar wel
in strijd met de bedoeling van het bestemmingsplan. Kan hierop een toelichting worden gegeven?)
(CDA).

Wethouder Van Eijk doet de volgende toezeggingen: 
-       De vraag van fractie DUS Weert over stand van zaken zonnepark Altweerterheide (Wanneer
worden de vragen beantwoord?) wordt schriftelijk beantwoord. 
-       De vragen van fractie DUS Weert over de informatiebijeenkomst op 25 mei in de wijk Keent-
Moesel over de ontwikkeling zevensprong en job-locatie (Waarom is de raad hier niet voor
uitgenodigd? Wat is de status van de gepresenteerde plannen? Hoe wordt de raad in dit traject
geïnformeerd?) worden schriftelijk beantwoord.

Wethouder Van den Heuvel beantwoordt ter vergadering de volgende vragen over: 
-       Verkeersonderzoek Werthaboulevard (Wat is de stand van zaken van het verkeersonderzoek?
Wanneer is er een verkeersplan gereed?) (DUS Weert). 
-       Fietsenstalling Julianalaan (wat is de stand van zaken met het plan van de fietsenstalling
Julianalaan?) (CDA).

Wethouder Van den Heuvel doet de volgende toezeggingen: 
-       De vraag van fractie DUS Weert over bestrijding eikenprocessierups (Wat is de stand van zaken
van de pilot bestrijding eikenprocessierups met natuurlijke vijanden i.p.v. met bestrijdingsmiddelen?)
wordt schriftelijk beantwoord. 
-       De vragen van fractie DUS Weert over werkzaamheden rioleringsstelsel wijk Boshoven m.n.
waterbuffer aan de Azaleaweg en waterstand in de beek op Boshoven (vragen zijn bekend) worden
schriftelijk beantwoord.

Wethouder Van de Loo beantwoordt ter vergadering de volgende vragen over: 
-       De vraag van fractie CDA over warmtenet (wat is de stand van zaken met de voorbereiding van
het warmtenet?)
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. RAADSVOORSTELLEN  
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8 Startbijdrage investeringsagenda Midden-Limburg.  
 
Voorafgaand aan de behandeling is een presentatie gegeven door dhr. Thijssen.

Portefeuillehouder: M. van den Heuvel.

VOORSTEL: 
€ 50.362,- van de vrijgekomen middelen uit het regiofonds van € 56.418,97 in te zetten als startbijdrage
voor de Investeringsagenda Midden-Limburg.

TOEZEGGINGEN: 
Geen.

ADVIES COMMISSIE: 
De raadscommissie Ruimte en Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als
hamerstuk.
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9A Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022 tot en met 2025.  
 
Portefeuillehouder: W. van Eijk.

VOORSTEL: 
1. De structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022 tot en met 2025 vast te stellen, waarbij een
eventuele aanpassing die een of meerdere gemeente(n) bij de vaststelling van deze regionale
structuurvisie doorvoert in de eigen lokale bijlage, mits passend binnen de regionale afspraken,
onderdeel uitmaakt van dit besluit. 
2. De structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018 tot en met 2021 in te trekken. 
3. Kennis te nemen van de monitoring 2021 en actualisatie van de woningbouwprogrammering in
Weert per 1 januari 2022.

TOEZEGGINGEN: 
Geen.

ADVIES COMMISSIE: 
De raadscommissie Ruimte en Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als
bespreekstuk.
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9B Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022 tot en met 2025.  
 
Portefeuillehouder: W. van Eijk.

VOORSTEL: 
4. Met de notitie 'Klein wonen in Weert' in te stemmen.

SPREEKRECHT: 
De heer Bausch maakt gebruik van het spreekrecht.

TOEZEGGINGEN: 
Geen.

ADVIES COMMISSIE: 
De raadscommissie Ruimte en Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als
bespreekstuk.
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10 1e Tussenrapportage 2022.  
 
Portefeuillehouder: W. van Eijk.

VOORSTEL: 
1.   De 1e Tussenrapportage 2022,  inclusief financiële bijstellingen (bijlage 2) vast te stellen. 
2.   In te stemmen met het beschikbaar stellen van een investeringsbudget van € 44.500,- exclusief
BTW voor de aanschaf van bureaus en bureaustoelen en de jaarlijkse kapitaallasten van € 4.673,- ten
laste van het beschikbare restantbudget prioriteiten 2022 te brengen.

TOEZEGGINGEN: 
-    De vraag van fractie CDA over (bladzijde 29 T81) EcGEO (Of de formatieplaats bij EcGEO,
vanwege pensioen, op een andere manier wordt ingevuld of vervalt deze formatieplaats?) wordt
schriftelijk beantwoord. 
-    De vragen van fractie CDA over kosten bij projecten Dokter Kuiperstraat en riolering Biest (Wat is
de doorwerking op deze projecten, welke nog in voorbereiding zijn, die een zelfde soort kostenstijging
zullen hebben waar ook in de meerjarenraming van de riolering niet mee gerekend is? Overschrijding
van kosten rioleringsdeel wordt verdeeld over 80 jaar, maar het groendeel en infrastructuurdeel heeft
een andere financiering. Is het dan toch niet zo dat deze overschrijding zo een omvang heeft voor die
delen dat er een effect is op komende projecten?) worden schriftelijk beantwoord. 
-    De vraag van fractie DUS Weert over (bladzijde 28 T73) afval (Waarom is in de aanbesteding 2020
onderhoud ondergrondse containers niet meegenomen, was toen al bekend dat de gemeente vanaf
2021 verantwoordelijk zou zijn voor dit onderhoud?) wordt schriftelijk beantwoord. 
-    De vragen van fractie DUS Weert over (bladzijde 47) Stadspark (Het project stadspark laat een
overschrijding zien van € 195.253. Waarom is dit niet eerder gemeld? Wat is de oorzaak?) worden
schriftelijk beantwoord.

ADVIES COMMISSIE: 
De raadscommissie Ruimte en Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als
bespreekstuk.
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11 Verordening startersregeling gemeente Weert 2022.  
 
Portefeuillehouder: W. van Eijk.

VOORSTEL: 
De 'Verordening starterslening gemeente Weert 2022' vast te stellen.

TOEZEGGINGEN: 
In het raadsvoorstel op pagina 3 is een fout ontdekt in Tabel 1. Dit wordt nagekeken en indien nodig
aangepast voor de raadsbehandeling.

ADVIES COMMISSIE: 
De raadscommissie Ruimte en Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als
hamerstuk.
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12 Sluiting.  
 
De vergadering wordt om 22:40 uur gesloten met dank aan alle aanwezigen en luisteraars thuis. Dank
voor ieders inbreng en wel thuis.
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. ONDERTEKENING  
 
Aldus vastgesteld in de commissievergadering Ruimte & Economie van 6 juli 2022,

De commissiegriffier,                    De commissievoorzitter,

 

 

P.J.A. van Beerendonk                  L.F.A. Heuvelmans
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