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Vergadering

Vergadering van Gemeenteraad
Datum: 09-07-2020 19:30 uur

Raadzaal
 CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE

WEERT VAN WOENSDAG 8 JULI 2020 VOORTGEZET OP DONDERDAG 9 JULI 2020 OM 19:30
UUR. 

0

 De beelden van de raadsvergadering kunt u terug zien via het “archief” op
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/ . 
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* Heropening raadsvergadering 

Burgemeester Leppink-Schuitema heropent de raadsvergadering en heet de aanwezigen welkom. zij
feliciteert mw. M. Marechal van de fractie DUS Weert, die vandaag jarig is.

0

 RAADSVOORSTELLEN 0

 BESPREEKSTUKKEN 0

20. Jaarstukken 2019. 

VOORSTEL

1. In te stemmen met de resultaatbestemming 2019;

2. De Jaarstukken 2019 vast te stellen.

BESLUITVORMING

De voorzitter van de auditcommissie legt een verklaring af. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.  
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21. Uitbreiding formatie Ruimte en Economie ten behoeve van landbouw. 

VOORSTEL

In te stemmen met de uitbreiding van de formatie van de afdeling Ruimte en Economie

met 1 fte voor landbouw.

BESLUITVORMING

Het amendement van de fracties VVD, CDA en DUS Weert wordt ingetrokken. Het voorstel wordt
unaniem aanvaard.    

3

22. Herinrichting en opwaardering stadspark Weert. 

VOORSTEL

1. Met het ontwerp DO herinrichtingsplan stadspark d.d. 25-11-2019 in te stemmen.

2. Een totaalbedrag van € 2.396.416,47 beschikbaar te stellen ter verdere voorbereiding en uitvoering
van het plan.

3. Met het overboeken van € 264.898,- vanuit het totaalbedrag naar de reserve bodemsanering en
sloop Biest 1-3 (R2164) in te stemmen.

4. In afwijking van Bijlage C Notitie "waardering en afschrijving vaste activa en rente" met een
afschrijvingstermijn van 100 jaar voor de bruggen en vlonder in te stemmen.

5. De door het college van burgemeester en wethouders opgelegde geheimhouding ten aanzien van
bijlage 10 Financiële aspecten op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub b
Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen voor een periode van 10 jaar.

BESLUITVORMING

Het mondeling amendement van de fractie DUS Weert om bij punt 2 van het raadsvoorstel
“taakstellend” in te voegen wordt ingetrokken. Het voorstel wordt unaniem aanvaard.  

23

23. Weerter Routekaart Energietransitie. 

VOORSTEL

1. De kernwaarden en doelen, zoals beschreven in de ‘Weerter Routekaart Energietransitie’, vast te
stellen als kader voor de lokale energietransitie.

2. Kennis te nemen van de voorgestelde route, mogelijke activiteiten en financiële verkenning
beschreven in de notitie ‘Weerter Routekaart Energietransitie’.

BESLUITVORMING

De motie van de fractie VVD wordt met voorstemmen van de fracties VVD, CDA en DUS Weert (11
stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal (14 stemmen tegen) verworpen.

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.  
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24. Extra ruimte voor Zonneweides. 

VOORSTEL

1. De experimentele beleidsnotitie “Extra ruimte voor zonneweides” vast te stellen.

2. In te stemmen met het uitvoeren van een tender conform de experimentele beleidsnotitie en de
beoordelingscriteria in het najaar van 2020.

3. Kennis te nemen van het eindverslag inspraak.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, DUS Weert, D66 en PvdA,
alsmede raadslid Mols van het CDA en de raadsleden Van den Bergh, Wiezer en Lambers van de
VVD (20 stemmen vóór) en tegenstemmen van de raadsleden Stals, Sijben, Stroek en Heesakkers
van de CDA-fractie en raadslid Van Gemert van de VVD (5 stemmen tegen) aanvaard.

8

25. Bekrachtiging geheimhouding, opgelegd in de afgelopen raadscyclus op stukken die aan de raad zijn
overgelegd. 

VOORSTEL

De geheimhouding te bekrachtigen op de volgende stukken die in de afgelopen raadscyclus aan de
raad zijn overgelegd: 

- de niet-openbare besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van Burgemeester en
Wethouders d.d. 02-06-2020, 03-06-2020, 09-06-2020, 16-062020, 23-06-2020 en 25-06-2020; 

- de niet-openbare bijlagen bij de raadsinformatiebrief van 26 juni 2020;

- productenoverzicht 2019 behorende bij de jaarrekening 2019.  

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.

3

 RAADSINFORMATIE 0

 BESPREEKSTUKKEN 0
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27. Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 van het reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert. 

VOORSTEL

Vragen en verzoeken om inlichtingen ex artikel 40 Reglement van Orde voor de vergaderingen en
andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.

a. Brief van de heer P. Sijben namens de fractie CDA d.d. 7 januari 2020 inzake vragen aan het
college over besteding vluchtelingenbudget 2018.

b. Brief van de heer P. Sijben namens de fractie CDA d.d. 15 juni 2020 inzake vragen aan het college
over besteding vluchtelingenbudget 2018 (COA-gelden) d.d. 7 januari 2020.

BESLUITVORMING

Burgemeester Leppink-Schuitema legt een verklaring af.

De motie van de PvdA wordt ter vergadering gewijzigd en ingediend door alle aanwezige fracties.
Stemverklaringen van de raadsleden Van de Loo en Engelen van de fractie Weert Lokaal vóór de
motie en van de raadsleden Jacobs en Henderikx van de fractie Weert Lokaal tegen de motie.

De motie wordt na hoofdelijke stemming met voorstemmen van de fracties CDA, VVD, DUS Weert,
D66 en PvdA, alsmede de raadsleden Van de Loo, Kleinmoedig, Briels, Küsters, Houben, Emans,
Goubet, Yücel en Engelen van de fractie Weert Lokaal (22 stemmen vóór) en tegenstemmen van de
raadsleden Jacobs en Henderikx van de fractie Weert Lokaal (2 stemmen tegen) aanvaard.
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28. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 16 april 2020 tot en met 31 mei 2020.
Kennisnemen van de ingekomen brieven. 

VOORSTEL

Kennisnemen van de ingekomen brieven.

BESLUITVORMING

De raad heeft kennis genomen van de ingekomen brieven.

2

29. Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen. Voor
kennisgeving aannemen van voornoemde lijst. 

VOORSTEL

Voor kennisgeving aannemen van de lijst van ingekomen brieven.

BESLUITVORMING

De raad heeft de lijst van ingekomen stukken voor kennis aangenomen.
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Bezoekadres Wilhelminasingel 101  6001 GS Weert

Postadres Postbus 950  6000 AZ Weert

(0495) 57 50 00
gemeente@weert.nl

30. Kennisnemen van de financiële overzichten: 

VOORSTEL

Kennisnemen van de financiële overzichten.

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2020;

b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2020;

c. Overzicht reserves en voorzieningen 2020.

BESLUITVORMING

De raad heeft kennis genomen van de financiële overzichten.

3

30A. Motie vreemd aan de orde van de dag openbaar toilet. 

Motie vreemd aan de orde van de dag inzake openbaar rolstoelvriendelijk en zelfreinigende toiletunit.

VOORSTEL

De motie aannemen.

BESLUITVORMING

De motie openbaar rolstoelvriendelijk en zelfreinigende toiletunit van de fracties Weert Lokaal, DUS
Weert en PvdA wordt ter vergadering mondeling geamendeerd en unaniem aanvaard.  

1

31. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering op 10 juli 2020 om 00.10 uur onder dankzegging aan de
aanwezigen.

0

. ONDERTEKENING 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 23 september 2020,

 

De griffier,                               De voorzitter,

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten      C.C. Leppink-Schuitema
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