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Vergadering
 
 
Vergadering van Raadscommissie Ruimte en Economie 
Datum: 01-04-2021 19:30 uur

 
Videovergaderen (Pexip) 

. VOORTZETTING AGENDA OPENBARE VERGADERING RAADSCOMMISSIE RUIMTE &
ECONOMIE D.D. 31 MAART 2021 OP 1 APRIL 2021, AANVANG 19.30 UUR, DIGITAAL VIA PEXIP.
VOOR HET PUBLIEK VIA LIVE STREAM TE VOLGEN.  
 
 

0

. DE BEHANDELTIJDEN ZIJN RICHTINGGEVEND, DEZE KUNNEN IN DE PRAKTIJK AFWIJKEN!  
 
 

0

* Heropening vergadering.  
 
De voorzitter heropent de commissievergadering op 1 april 2021 om 19.30 uur en heet de aanwezigen
en kijkers welkom. Er is een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw K. Duijsters. Mevrouw
Steinbach heeft aangegeven op een later tijdstip aan te sluiten in de vergadering.

 

0

. RAADSVOORSTELLEN  
 
 

0

8. Wijkgerichte aanpak riolering Moesel 1e fase.  
 
Portefeuillehouder: M. van den Heuvel.

VOORSTEL 
1. In te stemmen met het ontwerp herinrichting Moesel 1e fase. 
2. Akkoord te gaan met het storten van de provinciale subsidie van maximaal € 200.000,-- in de
voorziening riolering.

TOEZEGGINGEN 
Geen.

ADVIES COMMISSIE 
De raadscommissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als
bespreekstuk.
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9. Mobiliteitsplan Weert 2030.  
 
Portefeuillehouder: M. van den Heuvel

VOORSTEL 
1. Het Mobiliteitsplan Weert 2030 vast te stellen. 
2. Kennis te nemen van het bijbehorende meerjarig uitvoeringsprogramma mobiliteit met activiteiten,
projecten en onderzoeken.  
3. In te stemmen met de eerste trede van het uitvoeringsprogramma (2021-2023) en hiertoe in te
stemmen met het aanwenden van het reeds gereserveerde deel van € 400.000,- uit de reserve
energietransitie.

TOEZEGGINGEN 
Op de vraag of op korte termijn een aanvullend financieel inzicht geven kan worden ontvangt de raad
schriftelijk antwoord. 
Op de vraag of de niet-openbare maatregelen / aanvragen met bijlagen, welke nu voor de commissie-
en raadsleden ter inzage liggen, openbaar in het Bestuurlijk Informatie Systeem mogen worden
geplaatst ontvangt de raad schriftelijk een antwoord.

ADVIES COMMISSIE 
De raadscommissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als
bespreekstuk.
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10. Onttrekken parkeerterrein Kasteelsingel aan het openbare verkeer.  
 
Portefeuillehouder: M. van den Heuvel

VOORSTEL 
Besluiten om het parkeerterrein Kasteelsingel te onttrekken aan het openbaar verkeer.

TOEZEGGINGEN 
Geen.

ADVIES COMMISSIE 
De raadscommissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als
hamerstuk.
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11. Koopovereenkomst bovenverdieping Muntcomplex.  
 
Portefeuillehouder: W. van Eijk.

VOORSTEL 
1. Kennis te nemen van en eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken betreffende de
koopovereenkomst met Hebru Vastgoed C.V. inzake de herontwikkeling van de bovenverdieping van
het Muntcomplex. 
2. Geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van bijgevoegd taxatierapport op grond van artikel 25
lid 2 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 1 sub c. en lid 2 sub b. en g. Wet Openbaarheid van Bestuur.

TOEZEGGINGEN 
Geen.

ADVIES COMMISSIE 
De raadscommissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als
hamerstuk.
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12. Verlengen van de startersregeling.  
 
Portefeuillehouder: W. van Eijk.

VOORSTEL 
Een aanvullend bedrag van € 500.000,- beschikbaar te stellen ter uitvoering van de startersregeling.

TOEZEGGINGEN 
Geen.

ADVIES COMMISSIE 
De raadscommissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als
hamerstuk.
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14. Sluiting vergadering.  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur met dank aan alle aanwezigen.

 

0

 ONDERTEKENING  
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van de raadscommissie Ruimte & Economie van 19 mei 2021,

De commissiegriffier,                 De commissievoorzitter,

 

 

M.H.R.M. Wolfs-Corten              J.E.H.M. Stroek
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