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. AANWEZIGEN  

Voorzitter: H.J.W.M. van de Loo (voorzitter) 

Commissiegriffier: M.H.R.M. Wolfs-Corten (griffier) 

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), H.C.M. Duijsters (fractie 

Duijsters), P.J.D. Duisters (fractie Duijsters), T.J.J. van Gemert (VVD), N.J.M. 

Gruijthuijsen (Weert Lokaal), J. Heesakkers (CDA), E.P.H.M. Henderikx (Weert 

Lokaal), C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal), F. Kadra (PvdA), P.A.M. Küsters 

(Weert Lokaal), H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), M.J. Marechal-Wolter (DUS 

Weert), M. Marzouk (VVD), P.J.H. Sijben (CDA), H. Stals (CDA), L.A.W. Steinbach 

(D66), J.E.H.M. Stroek (CDA), P.C.I. van der Vegt (D66), P.H.H. Weekers (DUS 

Weert), J.H. Wiezer (VVD) en S.A.M. Winters (Weert Lokaal). 

Afwezig de leden: M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), T. Winters (CDA). 

Aanwezig de portefeuillehouders: 

C.C. Leppink-Schuitema, M.J. van den Heuvel, W.P.J. van Eijk, T.E.C. Geelen en 

P.P.H. Sterk. 

Afwezig de wethouders: G.J.W. Gabriëls. 
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. ALGEMENE AGENDAPUNTEN  0 



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

1. Opening.  
Advies uitbrengen aan de raad  

De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

Hij vermeldt de berichten van verhindering van de heer Smolenaers (Weert Lokaal) 

en mevrouw T. Winters (CDA). 

0 

 
2. Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht).  

Er zijn geen verzoeken om spreekrecht ontvangen. 

0 

 
3. Vaststellen agenda.  

De commissie stemt in met het voorstel van het college om het nagestuurde 

raadsvoorstel inhoudende het opnemen in de APV van een verbod op 

carbidschieten te behandelen. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
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4. a. Vaststellen advieslijst openbare gecombineerde vergadering van de 

raadscommissies Samenleving & Inwoners en Middelen & Bestuur d.d. 13 oktober 
2020.  

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

1 

 
. b. Vaststellen advieslijst openbare gecombineerde vergadering van de 

raadscommissies Samenleving & Inwoners, Ruimte & Economie en Middelen & 
Bestuur d.d. 28 oktober 2020.  

De advieslijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

1 

 
5. Ter kennisname:  0 

 
5.1 Toezeggingen gedaan in de raadsvergaderingen van 4, 5 en 12 november 2020.  

In de raadsvergaderingen van 4 en 5 november zijn geen toezeggingen gedaan. 

Geen vragen c.q. opmerkingen over de toezeggingen gedaan in de 

raadsvergadering van 12 november 2020. 

1 



 
5.2 Voortgangsrapportage toezeggingen en overzicht aangenomen moties.  

De vraag van het CDA wanneer de notitie kan worden verwacht naar aanleiding van 

de toezeggingen 69813 en 69853 (openbaarheid van informatie en documenten) 

wordt schriftelijk beantwoord (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. 
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7. Veiligheidsoverzicht (2 maandelijks).  

De burgemeester beantwoordt ter vergadering: 

· de vraag van de VVD-fractie wanneer de infographic over het Integraal 

OndermijningsBeeld (IOB) beschikbaar komt; 

· de vraag van de fractie Weert Lokaal of de toename van de overlast door jeugd en 

verwarde personen veroorzaakt wordt door corona.   
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8. Rondvraag.  

De vragen van de VVD-fractie over: 

·  de bezorging van het huis-aan-huisblad Weert magazine; 

·  de status van het eenjarig contract met Weert magazine; 

·  de status van het onderzoek naar de waardering over de verspreiding van het 

gemeentenieuws via Weert magazine en via de digitale nieuwsbrief, 

worden ter vergadering door wethouder Geelen beantwoord. 

De vraag van de VVD-fractie over de verspreiding van de nieuwsbrieven van 

Omnibuzz wordt ter vergadering door wethouder Sterk beantwoord. 

De vraag van het CDA naar de stand van zaken van de bijdrage van 1 miljoen euro 

van het rijk als compensatie voor de kosten i.v.m. corona wordt ter vergadering door 

wethouder Van Eijk beantwoord. Wethouder Van Eijk zegt toe de compensatie voor 

corona uit het 1e en 2e pakket, de totaaltelling en de allocatie daarvan aan de 

verschillende sectoren aan de raad beschikbaar te stellen (TOEZEGGING). 

De vraag van het CDA of de GGD en de Risse extra bijdragen voor 2021 en 2022 

nodig hebben van de gemeente vanwege corona wordt ter vergadering beantwoord 

door de wethouders Sterk en Van Eijk. 
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. RAADSVOORSTELLEN  0 

 
9. Slotwijziging 2020.  

VOORSTEL 

In te stemmen met de slotwijziging 2020. 

TOEZEGGINGEN 

Geen. 

ADVIES COMMISSIE 

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk. 
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10. Bestuursopdracht proces Kadernota 2022.  

VOORSTEL 

In te stemmen met de bestuursopdracht Kadernota 2022. 

TOEZEGGINGEN 

Geen. 

ADVIES COMMISSIE 

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk. 
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11. Belastingverordeningen en tarieven 2021.  

VOORSTEL 

Vaststellen van de navolgende belastingverordeningen en tarieven: 

- Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsheffingen 2021 

- Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2021 

- Verordening op de heffing en de invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 

2021 

- Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2021 

- Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2021 

- Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2021 

- Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2021 

- Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021 

- Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2021 

- Verordening op de heffing en de invordering van scheepvaartrechten 2021 

- Verordening op de heffing en de invordering van staangeld 2021 

- Verordening op de heffing en de invordering van graf- en begraafrechten 2021 

- Verordening op de kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2021 

- Wegsleepverordening 2021 

TOEZEGGINGEN 

Geen. 

ADVIES COMMISSIE 

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk. 
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12. OZB- en legestarieven 2021.  

VOORSTEL 

Vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van 

onroerendezaakbelastingen 2021. 

TOEZEGGINGEN 

Geen. 

ADVIES COMMISSIE 

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk. 
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13. Verzoek van de gemeente Mook en Middelaar tot toetreding in de 

gemeenschappelijke regeling BsGW per 1 januari 2021.  

VOORSTEL 

In te stemmen met het toetreden van de gemeente Mook en Middelaar tot de 

gemeenschappelijke regeling BsGW per 1 januari 2021. 

TOEZEGGINGEN 

Geen. 

ADVIES COMMISSIE 

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk. 
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14. Deelname aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's.  

VOORSTEL 

1. Eventuele wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot 

deelname aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s. 

TOEZEGGINGEN 

Geen. 

ADVIES COMMISSIE 

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk. 
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15. Verantwoording van de besteding van de fractiebudgetten 2019 (initiatiefvoorstel 

FVO).  

VOORSTEL 

1. Vast te stellen met betrekking tot de subsidiebedragen zoals weergegeven in de 

tabel verantwoording per fractie:  

- de uitgaven van de fracties die ten laste van het fractiebudget 2019 komen;  

- de wijziging van de reserve;  

- de resterende reserve;   

- de te verrekenen bedragen van het budget 2019 (voorschotten 2019 + te 

reserveren bedrag 2018 -/- uitgaven 2019 -/- te reserveren bedrag 2019).  

2. In te stemmen dat de terugbetalingen zullen worden verrekend met het voorschot 

van de uit te keren fractiebudgetten over 2021. 

TOEZEGGINGEN 

Geen. 

ADVIES COMMISSIE 

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk. 

2 

 
16. Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert: verbod 

carbidschieten.  

VOORSTEL 

De APV aan te passen door een verbod tot carbidschieten op te nemen conform 

bijgevoegd besluit. 

TOEZEGGINGEN 

Geen. 

ADVIES COMMISSIE 

De commissie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk. 
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17. Sluiting.  

Sluiting vergadering. 

De voorzitter sluit om 21.00 uur de vergadering onder dankzegging aan de 

aanwezigen. 
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. ONDERTEKENING  

Aldus vastgesteld in de commissievergadering Middelen & Bestuur van 21 januari 

2021, 

De commissiegriffier,                      De commissievoorzitter, 

 

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