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Vergadering

Vergadering van Gemeenteraad
Datum: 08-07-2020 19:30 uur

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

WEERT OP WOENSDAG 8 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/ . 

0

 AANWEZIGEN 

VOORZITTER

C.C. Leppink-Schuitema (burgemeester)

GRIFFIER

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten (raadsgriffier)

AANWEZIG DE RAADSLEDEN:

I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert; op 8 juli van 22.40 uur tot 23.30 uur afwezig en op 9 juli
afwezig), 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; op 9 juli afwezig), P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal), M.A. Engelen-
Wijen (Weert Lokaal; op 8 juli van 21.00 uur tot 21.50 uur afwezig, op 9 juli vanaf 19.50 uur
aanwezig), drs. T.J.J. van Gemert (VVD), J.W.J. Goubet (Weert Lokaal), J. Heesakkers (CDA; op 8 juli
afwezig), E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal), R.H.M. Houben (Weert Lokaal), C.J.C. Jacobs-
Verstappen (Weert Lokaal), mr. F. Kadra (PvdA), J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal; op 9 juli vanaf
20.35 uur aanwezig), P.A.M. Küsters (Weert Lokaal), mr. L.F.J.M. Lambers (VVD), H.J.W.M. van de
Loo (Weert Lokaal), M.J. Marechal (DUS Weert), P.H.H.G. Mols (CDA), P.J.H. Sijben (CDA), M.A.J.M.
Smolenaers (Weert Lokaal, op 9 juli aanwezig van 21.00 uur tot 22.45 uur), H. Stals (CDA), L.A.W.
Steinbach (D66), J.E.H.M. Stroek (CDA), J.H. Wiezer (VVD), S.A.M. Winters (Weert Lokaal; op 9 juli
afwezig), T. Winters (CDA; op 9 juli afwezig) en F. Yücel (Weert Lokaal).

AANWEZIG DE WETHOUDERS:

Drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), T.E.C. Geelen MSc
(CDA), drs. W.P.J. van Eijk (VVD) en drs. P.P.H. Sterk.

0

 ALGEMENE AGENDAPUNTEN 0
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1. Opening. 

De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heer J.
Heesakkers (CDA) heeft zich afgemeld.

0

2. Vaststellen van de agenda. 

· De raad stemt niet in met het voorstel van de CDA-fractie om de jaarstukken 2019 op 9 juli als
laatste agendapunt te behandelen.

· De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

1

3. Spreekrecht. 

Er zijn verzoeken om spreekrecht ontvangen van:

1) mw. F. Jacobs van Groen Links Weert bij het agendapunt landbouwvisie;

2) dhr. L. van Deursen over de ontsluiting Laarveld;

3) dhr. E. van der Looy inzake de landbouwvisie.

5

4. Mededelingen. 

Er zijn geen mededelingen.

0

5. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 10 juni 2020. 

VOORSTEL

Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 10 juni 2020.

BESLUITVORMING

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

1

 PERSONELE AANGELEGENHEDEN 0

6. De heer G.D. Knoop te benoemen tot commissielid-niet-raadslid namens de fractie D66. 

VOORSTEL

De heer G.D. Knoop te benoemen tot commissielid-niet-raadslid namens de fractie D66.

BESLUITVORMING

De heer Knoop wordt bij acclamatie benoemd. Hij legt in handen van de voorzitter de verklaring en
belofte af.

3
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7. Vertrek burgemeester. 

VOORSTEL

Bespreken vertrek burgemeester.

BESLUITVORMING

De raad bespreekt de stand van zaken van het ontslag van burgemeester Heijmans en het ontvangen
van contante gelden uit de COA-gelden door mw. Beenders van de fractie DUS Weert t.b.v. een
Irakees gezin.

2

 RAADSVOORSTELLEN 0

 HAMERSTUKKEN 0

8. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert, Tarieventabel leges 2020 en de
Verordening precariobelasting 2020 inclusief tarieventabel. 

VOORSTEL

Vast te stellen:

A. de verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert;

B. de Tarieventabel leges 2020, versie 3, behorende bij de Verordening leges 2020;

C. de Verordening precariobelasting 2020, versie 2, inclusief tarieventabel versie 2;

D. dat de Kaders Horecabeleid 2011, Kaders Evenementenbeleid 2011 en Beheervisie 2013
vervallen.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

8

9. Verzoek Enexis tot versterking eigen vermogen. 

VOORSTEL

Het verzoek van Enexis om een converteerbare hybride aandeelhouderslening ad € 374.293,-- te
verstrekken ter versterking van het eigen vermogen van Enexis, in te willigen.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

10



16-9-2020 Vergadering, Gemeente Weert

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/08-juli/19:30/print 4/11

10. Opname Vrije school in het Plan van Scholen. 

VOORSTEL

1. Het Plan van Scholen basisonderwijs 2021-2024 vast te stellen en daarin voor Rijksbekostiging
schooljaar 2021-2022 op te nemen: een Vrije school ressorterend onder Stichting Pallas, Vrije scholen
in Midden en Zuid Nederland, te Uden.

2. Het onder 1 genoemde plan ter besluitvorming voor te leggen aan de minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

6

11. Nota Participatie “Samen maken we Weert”. 

VOORSTEL

De nota Participatie `Samen maken we Weert’ vast te stellen.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

3

12. Reconstructie rotonde Ringbaan Oost/Maaslandlaan en St. Jobstraat. 

VOORSTEL

1. Akkoord te gaan met het concept voorkeursontwerp.

2. Een krediet van € 730.000,- exclusief btw met een kapitaallast van € 32.850,- beschikbaar te stellen
vanuit prioriteit 2 "stelpost knelpunten weginfrastructuur", jaarschijf 2020 in de meerjarenbegroting
2020-2023.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

5

13. Benoeming leden Monumenten-welstandscommissie. 

VOORSTEL

De leden en een plaatsvervangend lid te benoemen voor de monumentenwelstandscommissie

voor de periode vanaf 1 september 2020 voor maximaal drie jaar.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

3
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14. Financieringsstructuur Stichting BIZ Weerter Boulevard. 

VOORSTEL

1. In te stemmen met de financieringsstructuur van Stichting BIZ Weerter Boulevard.

2. In te stemmen met de "Verordening op de heffing en de invordering van een BIZbijdraqe

en op de subsidie voor bedrijventerrein Weerter Boulevard 2021-2025".

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

9

15. Bestemmingsplan 'Begijnenhofstraat 11a en 13'. 

VOORSTEL

1. Het bestemmingsplan 'Begijnenhofstraat 11a en 13' met planidentificatienummer

NL.IMRO.0988.BPBegijnenh11aen13-VA01 ongewijzigd vast te stellen.

2. Het bestemmingsplan 'Begijnenhofstraat 11a en 13' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk
plan.

3. Voor het bestemmingsplan 'Begijnenhofstraat 11a en 13' geen exploitatieplan vast te stellen.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

7

16. Meerjaren Perspectief Grondexploitatie en Vastgoed 2020. 

VOORSTEL

1. De uitgangspunten voor de grondexploitatieberekeningen zoals opgenomen in het

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties en Vastgoed 2020 vast te stellen.

2. De grondexploitatieberekeningen 2020 vast te stellen.

3. De door het college opgelegde geheimhouding - voor de duur van 15 jaar - met

betrekking tot bijlage 1 (grondexploitatieberekeningen) van het Meerjaren Perspectief

Grondexploitaties en Vastgoed 2020 op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet juncto artikel
10 lid 2, sub f en g van de Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen.

4. Kennis te nemen van de informatie betreffende de gemeentelijke vastgoedportefeuille.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

5
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17. Nota bodembeheer Limburg Noord 2020 - 2029 en bijbehorende bodemkwaliteitskaart. 

VOORSTEL

De nota bodembeheer Limburg Noord 2020-2029 en de bijbehorende Bodemkwaliteitskaart en
Bodemfunctieklassenkaart vast te stellen.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

4

 BESPREEKSTUKKEN 0
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18. Ontwikkeling woongebied Laarveld. 

VOORSTEL

1. Het bestemmingsplan "Laarveld 2020" met planidentificatienummer

NL.IMRO.0988.BPLaarveld2020-VA01 gewijzigd vast te stellen.

2. Het bestemmingsplan "Laarveld 2020" aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.

3. Het "Exploitatieplan Laarveld 2009, 2e herziening" gewijzigd vast te stellen, waarbij de toelichting,
de exploitatieopzet, de regels en de bijlagen van het "Exploitatieplan Laarveld 2009, 1e herziening"
vervangen worden door de toelichting, de exploitatieopzet en regels van deze herziening inclusief de
hierbij behorende bijlagen, zoals nader omschreven in het dictum van het raadsbesluit.

4. Het "Exploitatieplan Laarveld 2009, 2e herziening" aan te merken als authentiek digitaal plan.

5. Overgangsbepalingen:

Op een voor de datum van vaststelling van dit besluit ingediende aanvraag tot verlening van een
omgevingsvergunning voor het bouwen op gronden binnen het exploitatieplangebied waarop voor de
datum van vaststelling van dit besluit nog niet is beslist, is van toepassing het “Exploitatieplan
Laarveld 2009, 2e herziening” zoals dit geldt na de vaststelling van dit besluit.

6. Gedeputeerde Staten van Limburg te verzoeken om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan
de voorgeschreven termijn van 6 weken tot bekendmaking van het vastgestelde bestemmingsplan
mag worden overgegaan.

7. Het "Beeldkwaliteitsplan Laarveld fase 3" vast te stellen.

BESLUITVORMING

Het amendement buffer Laarveld van de fracties CDA en DUS Weert wordt ingetrokken.  

Het amendement bouwhoogte Laarveld van de fractie VVD wordt ter vergadering mondeling
geamendeerd. De raad stemt unaniem in met het mondelinge subamendement en stemt eveneens
unaniem in met het door het mondelinge subamendement gewijzigde amendement.   

De motie Kransakker Laarveld van de fracties DUS Weert en Duijsters wordt met voorstemmen van
de fracties DUS Weert, Duijsters, CDA en D66 (10 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties
Weert Lokaal, VVD en PvdA (18 stemmen tegen) verworpen.  

De motie beschermd dorpsgebied Laar van de fractie Weert Lokaal wordt ingetrokken.  

De motie 30 km-zone Rietstraat en Laarderweg van de fractie Weert Lokaal wordt unaniem aanvaard.
 

Het voorstel wordt unaniem aanvaard.  

76
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19. Landbouwvisie 2030: Niet méér, maar béter. 

VOORSTEL

1. De landbouwvisie 2030 ‘Niet méér, maar béter’ vast te stellen.

2. Kennis te nemen van de inspraakreacties en de beantwoording in het eindverslag.

BESLUITVORMING

De motie van de fracties CDA en VVD wordt met voorstemmen van de fracties CDA en VVD (9
stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties Weert Lokaal, DUS Weert, D66, Duijsters en PvdA
(19 stemmen tegen) verworpen.  

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, DUS Weert, D66, Duijsters en
PvdA (19 stemmen vóór) en tegenstemmen van de fracties CDA en VVD (9 stemmen tegen)
aanvaard.    

10

* SCHORSING VAN DE VERGADERING. 0

20. Jaarstukken 2019. 

Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van de Raadsvergadering op 9 juli 2020:

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/09-juli/19:30

17

21. Uitbreiding formatie Ruimte en Economie ten behoeve van landbouw. 

Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van de Raadsvergadering op 9 juli 2020:

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/09-juli/19:30

3

22. Herinrichting en opwaardering stadspark Weert. 

Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van de Raadsvergadering op 9 juli 2020:

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/09-juli/19:30

23

23. Weerter Routekaart Energietransitie. 

Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van de Raadsvergadering op 9 juli 2020:

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/09-juli/19:30

9

24. Extra ruimte voor Zonneweides. 

Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van de Raadsvergadering op 9 juli 2020:

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/09-juli/19:30

8
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25. Bekrachtiging geheimhouding, opgelegd in de afgelopen raadscyclus op stukken die aan de raad zijn
overgelegd. 

Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van de Raadsvergadering op 9 juli 2020:

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/09-juli/19:30

3

 RAADSCONSULTATIES 0

 HAMERSTUKKEN 0

26. Primaire (concept)begroting Risse 2021. 

VOORSTEL

1. Kennis te nemen van de primaire (concept)begroting Risse 2021.

2. Geen wensen en bedenkingen ten aanzien van de primaire (concept)begroting Risse

2021 kenbaar te maken.

3. De middelen, die de gemeente via het Participatiebudget 2021 van het Rijk ontvangt

voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, ter beschikking te stellen aan

De Risse.

4. Op basis van de meerjarenraming van De Risse voor de jaren 2021, 2022 en 2023 een

aanvullend bedrag van respectievelijk € 211.000,-, € 144.000,- en € 54.000,- in de

jaarschijven 2021, 2022 en 2023 van de gemeentebegroting 2021 op te nemen ten

laste van de reserve sociaal domein.

BESLUITVORMING

De raad besluit niet tot het kenbaar maken van wensen en/of bedenkingen. Het voorstel wordt zonder
hoofdelijke stemming aanvaard.

4

 BESPREEKSTUKKEN 

Liggen niet voor.

0

 RAADSINFORMATIE 0

 BESPREEKSTUKKEN 0
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Bezoekadres Wilhelminasingel 101  6001 GS Weert

Postadres Postbus 950  6000 AZ Weert

(0495) 57 50 00
gemeente@weert.nl

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. 

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.

Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van de Raadsvergadering op 9 juli 2020:

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/09-juli/19:30

9

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. 

Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van de Raadsvergadering op 9 juli 2020:

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/09-juli/19:30

2

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

Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van de Raadsvergadering op 9 juli 2020:

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/09-juli/19:30

2

30. Kennisnemen van de financiële overzichten: 

a. Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2020;
b. Overzicht begrotingsuitkomsten 2020;
c. Overzicht reserves en voorzieningen 2020.

Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van de Raadsvergadering op 9 juli 2020:

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/09-juli/19:30

3

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

Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van de Raadsvergadering op 9 juli 2020:

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/09-juli/19:30

1

31. Sluiting. 

Zie voor de behandeling van dit agendapunt de voortzetting van de Raadsvergadering op 9 juli 2020:

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/09-juli/19:30

0
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