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Vergadering
 
 
Vergadering van Gemeenteraad 
Datum: 13-07-2022 19:30 uur

 
Raadzaal 

 CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE
GEMEENTE WEERT OP 13 JULI 2022 OM 19:30 UUR, RAADZAAL STADHUIS.N.  
 
 

0

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

0
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 AANWEZIGEN  
 
VOORZITTER

Mr. R.J.H. Vlecken CBM (burgemeester)

P.J.H. Sijben (voorzitter bij agendapunt 22A)

GRIFFIER

P.A.W. Otten (plaatsvervangend raadsgriffier)

AANWEZIG DE RAADSLEDEN:

P.L.H. van Akkerveken (DUS Weert); I.F.A.J. Beenders-Van Dooren (DUS Weert); M.T.H. van den
Bergh (VVD); J.M.M. Briels (Weert Lokaal); P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal);  dr. T.J.J. van Gemert
(VVD); J.W.J. Goubet (Weert Lokaal); mr. C.G.E. Grijmans (CDA); L.J.M.A. van Grimbergen (VVD);
E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal); drs. L.F.A. Heuvelmans (PvdA); C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert
Lokaal); J.C. Kleinmoedig (Weert Lokaal); E.P.M. Kneepkens (VVD); G.D. Knoop (D66); M. Koolen
(Weert Lokaal); mr. L.F.J.M. Lambers (VVD); F.H.G.M. Mertens (DUS Weert; aanwezig tot 22.07 uur);
P.H.H.G. Mols (CDA); P.J.H. Sijben (CDA); H. Stals (CDA); P.C.I. Van der Vegt (D66); P.G.M.
Verhees-Vaessen (Weert Lokaal); M.J.P. Waegemans (Weert Lokaal); dr. P.H.H. Weekers (DUS
Weert).

AANWEZIG DE PORTEFEUILLEHOUDERS:

Mr. R.J.H. Vlecken (burgemeester), M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal), S.A.M. Winters (Weert
Lokaal), drs. W.P.J. van Eijk (VVD), L.AW. Steinbach (D66) en M.B. Ferrière (Weert Lokaal (Weert
Lokaal).

AFWEZIG DE RAADSLEDEN:

H.C.M. Duijsters (DUS Weert); T.L.H. Karg (Groen Links); A.C. van de Kruijs (DUS Weert); drs.
M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal); P.H. Spruijt (Weert Lokaal) en H.J.W.M. van de Loo (Weert
Lokaal).

 

0

 ALGEMENE AGENDAPUNTEN  
 
 

0

1 Opening.  
 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

 

0

2 Vaststellen van de agenda.  
 
· De fractie VVD dient een motie vreemd aan de orde van de dag in over een stedenband met
Oekraïne. De raad voegt de motie toe aan de agenda als agendapunt 22A.

· Het CDA geeft aan dat agendapunt 9 (wijziging APV) een hamerstuk kan zijn. De raad stemt
daarmee in.

· De agenda wordt voor het overige ongewijzigd vastgesteld.

 

1
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3 Spreekrecht.  
 
Er is een verzoek om spreekrecht ontvangen van de Werkgroep Islamitische Begraafplaats Weert bij
agendapunt 12 (Islamitische begraafplaats).

 

0

4 Mededelingen.  
 
De voorzitter deelt mede dat er voor het eerst sinds de coronatijd weer gasten van de raad zijn
ontvangen. Hij heet hen van harte welkom.

Er zijn berichten van verhindering ontvangen de raadsleden H.C.M. Duijsters (DUS Weert), T.L.H.
Karg (Groen Links), A.C. van de Kruijs (DUS Weert), drs. M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal), P.H.
Spruijt (Weert Lokaal) en H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal), alsmede van de griffier, mw. M. Wolfs-
Corten.

 

0

5 Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 15 juni 2022.  
 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

1

 BENOEMINGEN  
 
 

0

6 Herbenoeming van mevrouw J. Hendrickx als lid van de Rekenkamer Weert.  
 
VOORSTEL

1. Kennis te nemen van bijgevoegde verklaring van mevrouw Hendrickx, inhoudende dat zij de
herbenoeming als lid van de Rekenkamer zal aanvaarden;

2. Kennis te nemen van bijgevoegd overzicht van de andere functies dan het lidmaatschap van de
Rekenkamer van mevrouw Hendrickx;

3. Over te gaan tot herbenoeming van mevrouw Hendrickx als lid van de Rekenkamer Weert, welke
herbenoeming ingaat op 20 juli 2022 voor de duur van 6 jaar.

BESLUITVORMING

Mw. Hendrickx wordt bij acclamatie herbenoemd. Zij legt in handen van de voorzitter de verklaring en
belofte af.

 

4

7 Beëdiging commissieleden-niet-raadslid-zijnde.  
 
VOORSTEL

Mw. M. Marechal namens de fractie DUS Weert, mw. M. Zaaboul namens de fractie PvdA en dhr. W.
Verstappen namens de fractie Groen Links te beëdigen als commissielid-niet-raadslid.

BESLUITVORMING

Mw. M. Marechal wordt namens de fractie DUS Weert, mw. M. Zaaboul wordt namens de fractie PvdA
en dhr. W. Verstappen wordt namens de fractie Groen Links beëdigd als commissielid-niet-raadslid.
Allen leggen in handen van de raadsvoorzitter de verklaring en belofte af.

 

0

 RAADSVOORSTELLEN  
 
 

0
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 HAMERSTUKKEN  
 
 

0

8 Regiovisie Meedoen en Wonen 2022-2026 voor inwoners met complexe problematiek.  
 
VOORSTEL

De “Regiovisie Meedoen en Wonen 2022-2026” vast te stellen.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

6

9 Wijziging artikel 2:28, derde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert.  
 
VOORSTEL

De wijziging van Artikel 2:28, derde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Weert
vast te stellen.

BESLUITVORMING

Stemverklaring van raadslid Goubet (Weert Lokaal) vóór het voorstel.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

3

10 Bestemmingsplan 'Rietbroek 4'.  
 
VOORSTEL

1. Het bestemmingsplan 'Rietbroek 4' met planidentificatienummer NL.IMRO.0988.BPRietbroek4-
VA01 ongewijzigd vast te stellen.

2. Het bestemmingsplan 'Rietbroek 4' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.

3. Voor het bestemmingsplan 'Rietbroek 4' geen exploitatieplan vast te stellen.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

14

11 Ontwikkeling woongebied Lewieze, Veldstraat 73 Stramproy.  
 
VOORSTEL

1. Het 'Beeldkwaliteitsplan Buurtschap Lewieze' vast te stellen.

2. Het bestemmingsplan 'Veldstraat 73 Stramproy' met planidentificatie
NL.IMRO.0988.BPVeldstraat73-VA01 ongewijzigd vast te stellen.

3. Het bestemmingsplan 'Veldstraat 73 Stramproy' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk
plan.

4. Voor het bestemmingsplan 'Veldstraat 73 Stramproy' geen exploitatieplan vast te stellen.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

32
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 BESPREEKSTUKKEN  
 
 

0

12 Principeverzoek Islamitische begraafplaats aan De Achterste Singel.  
 
VOORSTEL

In principe met de ontwikkeling van een Islamitische begraafplaats aan De Achterste Singel (percelen
sectie Y nummers 112, 115 en 116) in te stemmen.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, DUS Weert, CDA, D66, en PvdA,
alsmede de raadsleden Van Gemert, Van den Bergh, Kneepkens en Van Grimbergen van de fractie
VVD (24 stemmen vóór) en tegenstemmen van raadslid Lambers van de fractie VVD (1 stem tegen)
aanvaard.

 

18

13 Meerjaren Perspectief Grondexploitaties en Vastgoed 2021-2022.  
 
VOORSTEL

1. De uitgangspunten voor de grondexploitatieberekeningen 2021-2022 vast te stellen.

2. De grondexploitatieberekeningen 2021 en de daaruit voortvloeiende begrotingswijzigingen vast te
stellen.

3. Vast te stellen het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties en Vastgoed 2021-2022.

4. De door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de grondexploitatieberekeningen
2021 voor een periode van 15 jaar te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

5

14 Jaarstukken 2021 gemeente Weert.  
 
VOORSTEL

1. In te stemmen met de resultaatbestemming 2021;

2. De Jaarstukken 2021 vast te stellen.

BESLUITVORMING

De tijdelijk voorzitter van de auditcommissie, mw. Van den Bergh, legt een verklaring af over de
bevindingen van de auditcommissie bij de controle van de jaarstukken 2021.

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

15
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15 Bestuursopdracht Beekstraatkwartier.  
 
VOORSTEL

1. Bijgevoegde bestuursopdracht vast te stellen.

2. Een investeringsbudget van € 240.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van het eerste gedeelte
van de planvorming voor het Beekstraatkwartier en de kapitaallasten ter hoogte van € 49.200 na
afronding van het project ten laste te brengen van het begrotingsresultaat.

3. Kennis te nemen van het functie- en behoefteonderzoek "Toekomstbestendig programma voor de
binnenstad van Weert".

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD, CDA, D66 en PvdA (21
stemmen vóór) en tegenstemmen van de fractie DUS Weert (4 stemmen tegen) aanvaard.

 

11

16 Programma-indeling begroting 2023-2026.  
 
VOORSTEL

De programma-indeling begroting 2023-2026 vast te stellen.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fracties Weert Lokaal, VVD en D66 (16 stemmen vóór)
en tegenstemmen van de fracties CDA, DUS Weert en PvdA (9 stemmen tegen) aanvaard.

 

3

17 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 van 7 juni 2022, 14 juni 2022, 21 juni 2022 en 27 juni 2022.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

2

 RAADSCONSULTATIES  
 
 

0

 BESPREEKSTUKKEN  
 
 

0
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18 Primaire (concept)begroting Risse Groep 2023.  
 
VOORSTEL

1. Kennis te nemen van de primaire (concept)begroting Risse Groep 2023.

2. Geen zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de primaire (concept)begroting Risse Groep
2023.

3. De middelen, die de gemeente via het Participatiebudget-Wsw 2023 van het Rijk ontvangt voor de
uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, volledig ter beschikking te stellen aan
Werkvoorzieningschap Risse Groep.

4. Het voordelige verschil op de aanvullende bijdragen van de gemeente Weert op basis van de
primaire (concept)begroting 2023 Risse Groep te verwerken in de gemeentelijke begroting 2023.

BESLUITVORMING

Het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

 

12

 RAADSINFORMATIE  
 
 

0

 BESPREEKSTUKKEN  
 
 

0

19 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 van het Reglement van Orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Weert.

A.  Brief van mevrouw M. van den Bergh namens de fractie VVD d.d. 9 juni 2022 inzake vragen aan
het college over stroomstop en netwerkcapaciteit.

BESLUITVORMING

De vragen en antwoorden zijn ter vergadering besproken.

 

0

19A. Brief van mevrouw M. van den Bergh namens de fractie VVD d.d. 9 juni 2022 inzake vragen aan het
college over stroomstop en netwerkcapaciteit.  
 
De vragen en antwoorden zijn ter vergadering besproken.

 

3

20 Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 15 mei 2022 tot en met 14 juni 2022.
Kennisnemen van de lijst van ingekomen brieven.  
 
VOORSTEL

Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 15 mei 2022 tot en met 14 juni 2022.

BESLUITVORMING

De raad neemt kennis van de lijst van ingekomen brieven.

 

2



29-09-2022 21:56 Vergadering, Gemeente Weert

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/13-juli/19:30/print 8/9

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

Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel moet doen.

BESLUITVORMING

De raad neemt de lijst voor kennisgeving aan.

 

1

22 Kennisnemen van de financiële overzichten:  
 
VOORSTEL

Kennisnemen van de financiële overzichten:

a.    Overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2022;

b.     Overzicht begrotingsuitkomsten 2022;

c.     Overzicht reserves en voorzieningen 2022.

BESLUITVORMING

De raad neemt kennis genomen van de financiële overzichten.

 

3

22A. Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie VVD inzake stedenband met Oekraïne.  
 
VOORSTEL

Motie aannemen.

BESLUITVORMING

Stemverklaringen van de fracties DUS Weert, PvdA en CDA, alsmede raadslid Goubet van de fractie
Weert Lokaal tegen het voorstel.

Het voorstel wordt met voorstemmen van de fractie VVD (5 stemmen vóór) en tegenstemmen van de
fracties Weert Lokaal, CDA, DUS Weert, D66 en PvdA (19 stemmen tegen) verworpen.

 

1

23 Sluiting.  
 
De raad neemt afscheid van mw. C. van Dael, die voor de laatste keer de raadsvergadering als bode
heeft verzorgd. De voorzitter overhandigt haar een bos bloemen.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur onder dankzegging aan de aanwezigen.

 

0
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. ONDERTEKENING  
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 5 oktober 2022,

 

De griffier,                              De voorzitter,

 

 

 

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten      Mr. R.J.H. Vlecken

 

0

 
 


