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Verslag van de vergadering van de raadscommissie Economische Zaken, 

Gemeentewerken, Sport, Toerisme en Verkeer d.d. 14 april 2004. 

 

Aanwezig 

Leden: Meulen (vz.)(CDA), Adriaens (WL), Cardinaal (VVD) Halfers 
(WL), Janssen (CDA), Sonneville (CDA), Soyugüzel (PvdA), 
Wijen (WAP), Van Wijk (D66). 

Portefeuillehouders:  Balemans, Van Dooren, Stokbroeks en Verheggen. 
Ambtelijke ondersteuning: Keijzers, Ratering en Swinkels (notulist) 
Commissiegriffier:  Rutten 
Afwezig:    P. Lempens (SP). 
 
1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de leden welkom. 
De voorzitter wijst erop dat op 30 juni as. een thema-avond over het dualisme plaatsvindt 
in de Munt. Om deze reden wordt de vergadering van de commissie EZ verplaatst van 
woensdag 30 juni naar dinsdag 29 juni. Omdat de heer Meulen lid is van de commissie 
Welzijn, is de heer Adriaens verzocht op die datum te fungeren als (plaatsvervangend) 
voorzitter. Laatstgenoemde heeft hiermee ingestemd. 
 
2. Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht). 

Van deze mogelijkheid wordt geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 

Gelijktijdig met de vergadering van de commissie EZ vindt de commissievergadering van 
AZ plaats. Omdat wethouder Stokbroeks wethouder Peeters vervangt en wethouder 
Verheggen aanwezig is in verband met behandeling van het agendapunt aangaande 
verslavingszorg wordt voorgesteld de volgende van de agenda als volgt te wijzigen: 
1. wethouder Balemans; 2. wethouder Van Dooren; 3. wethouder Verheggen; 4. 
wethouder Stokbroeks. Met in acht name van het vorenstaande wordt de agenda 
vastgesteld. 
 
4. Verslag van de openbare vergadering commissie EZ d.d. 3 maart 2004. 

De heer Adriaens constateerde dat de heer Halfers niet aanwezig was bij de vorige 
commissievergadering. Met in acht name hiervan wordt het verslag vastgesteld. 
 
5. Ter kennisname: 

5.1  Lijsten van aan de raad gerichte brieven. 

De heer Adriaens merkt op dat brief nr 59 afgevoerd kan worden. 
Navolgende leden verzoeken om kopiebrieven met de nummers: 
Mw. Sonneville en mw. Janssen: 93, 103, 110, 147 en 166; 
Dhr. Adiaens : 110, 116, 125 en 130; 
Dhr. Cardinaal: 89, 93, 101, 110, 119, 124, 126, 139, 144, 147 en 163. 

5.2 Toezeggingen raadsvergadering 18 maart 2004. 
Geen opmerkingen. 

5.3 Voortgangsrapportage toezeggingen commissie EZ (bijgevoegd). 
Geen opmerkingen. 
 
Portefeuillehouder A.W.M. Balemans 

 
Raadsvoorstellen 
Liggen niet voor. 
Raadsconsultaties 
Liggen niet voor. 
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Notities 
6. Bespreken van ombuigingen 2004 en volgende jaren. 

I-8-lijst 2:  In algemeenheid betreurt mevrouw Janssen het dat geen gebruik is gemaakt 
van paginanummering. Met betrekking tot het Milieucentrum vraagt zij zich af 
waaruit blijkt dat educatie niet langer noodzakelijk is. Hierbij attendeert zij op 
het belang van het visuele aspect. Verder informeert zij naar 
samenwerkingsmogelijkheden met organisaties als bijvoorbeeld de VVV. 

II-8-lijst 1: Mevrouw Janssen is van mening dat hier, in vergelijking met de bijdrage aan 
de Kunstijsbaan, slechts sprake is van een geringe bezuiniging. 

De heer Van Wijk informeert of in het kader van werk en economie sprake is van 
impulsen op lange termijn. 
I-8-lijst 2: De heer Soyugüzel vraagt zich af of er sprake kan zijn van een rendabele 

horeca-exploitatie. 
 
Wethouder Balemans antwoordt dat het Milieucentrum nu enkel een educatieve functie 
heeft. Een verbreding van functies zal op termijn echter leiden tot zelfstandigheid. 
Momenteel bestaat hierover geen instemming tussen het stichtingsbestuur en de 
gemeente. Het bestuur wenst vast te houden aan de 10-jaar oude statuten en is geen 
voorstander van uitbreiding van functies. Bijkomend probleem is de plaatsing van een 
beheerder door Natuurmonumenten. Op het moment dat deze samenwerking komt te 
vervallen is er geen sprake meer van inzet van een professionele kracht. Om te komen tot 
een oplossing vindt er, gezamenlijk met de directeur van Natuurmonumenten, een 
evaluatie plaats waarbij een korte en lange termijnvisie wordt ontwikkeld. Ook zullen 
hierbij de eventuele samenwerkingsmogelijkheden aan de orde komen. Met betrekking tot 
de vraag van de heer Soyugüzel antwoordt de wethouder dat de horecagelegenheid valt 
binnen de regels van het bestemmingsplan en een ondersteunende functie aan het 
centrum dient te bieden. In het kader van de ijsbaan geeft wethouder Balemans aan 
voorstander te zijn van het profijtbeginsel en is hij van mening dat hier o.a. de 
ijsvereniging een bepaalde verantwoordelijkheid draagt. Met betrekking tot de langere 
termijn attendeert de wethouder o.a. op het economisch perspectief, opgezet via Weert 
2015. 
 
Informatie(brieven) 
7. Rondvraag. 

De heer Adriaens merkt op dat in het kader van toerisme door de Kamer van Koophandel 
van Limburg een onderzoek is uitgevoerd dat zich toespitst op samenwerking tussen de 
Limburgse gemeenten op toeristisch /recreatief gebied. De heer Balemans antwoordt dat 
op dit moment slechts fragmenten van de conclusies bekend zijn. Hij zegt toe het rapport 
te zijner tijd ter kennis te brengen aan de commissie (TOEZEGGING). 
 

 
Portefeuillehouder M.M.C.F. Stokbroeks 

 
Raadsvoorstellen 
8.  Instemmen met aankoop van de grond ten behoeve van de realisatie van 

de dependance van OBS Molenakker op sportpark Laarderveld 

(raadsvoorstel 04 04 077).  

De voorzitter geeft aan dat de commissie Welzijn van 13 april jl. is geïnformeerd dat dit 
raadsvoorstel zowel in EZ als in Welzijn zou kunnen worden behandeld. Vanwege de 
omstandigheid dat raadsvoorstellen in principe slechts in één commissie worden 
behandeld is in de agendacommissie afgesproken dat dit voorstel alleen in EZ wordt 
behandeld.  
De wethouder heeft de commissie Welzijn gisteren gewezen op het belang om zo spoedig 
mogelijk te beginnen met de werkzaamheden. Met name het inzaaien van het voetbalveld 
heeft spoed. De leden van de commissie Welzijn hebben aangegeven hiermee in te 
stemmen als de commissie EZ hiermee akkoord gaat. 
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Gezien de investering informeert de heer Adriaens naar de mobiliteitsmogelijkheid van de 
verlichting. Mevrouw Sonneville vraagt of er bezwaren zijn gekomen vanuit de omgeving 
en naar het afrondingstijdstip. De heer Soyugüzel vraagt of er een relatie bestaat met 
het plan Spitters. 
 
Wethouder Stokbroeks geeft aan dat de verlichting mobiel is, maar dat er bij 
verplaatsing wel extra kosten zijn. Ondanks dat er overleg plaatsvindt bij het realiseren 
van een school met de omwonenden is bezwaar nooit helemaal tegen te gaan. Iedere dag 
dat eerder begonnen kan worden betekent een week tijdwinst voor de voetbalclub, met 
name voor wat betreft het inzaaien van het voetbalveld. Vanuit de inventarisatie en het 
uitgebrachte rapport is gebleken dat op lange termijn sprake zal zijn van een clustering 
van verenigingen. Er bestaat geen relatie met het plan Spitters. 
 
De commissie geeft voorts aan in te stemmen met het verzoek van de wethouder om 
reeds voor de raadsvergadering een aanvang te kunnen maken met de werkzaamheden. 
 
Raadsconsultaties 
Liggen niet voor. 
 
Notities 
9.  Bespreken van ombuigingen 2004 en volgende jaren. 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 
Informatie(brieven) 
10. Besluit van College van Burgemeester en Wethouders d.d. 9 maart 2004 

om: 

a. Niet in te stemmen met de realisatie van een rokersruimte in de 
zwemzaal van het recreatiebad van zwembad De IJzeren Man. 

b. In te stemmen met het herstel van de perronvloer van het 
instructiebad; 

c. Het besluit ter kennisname te brengen van de commissie Economische 

zaken. 

De heer Adriaens vraagt waarom het ambtelijk advies niet wordt gevolgd. Mevrouw 
Sonneville geeft aan dat het personeel na een jaar een evaluatie wil over het 
rokersgebeuren. Verder vraagt zij een toelichting op de geconstateerde lichte terugval in 
het bezoekersaantal. De heer Soyugüzel informeert naar het tijdstip van aanbieding van 
de beleidsvisie. 
Wethouder Stokbroeks merkt op dat ook de horecaondernemer voordeel ondervindt van 
de rokersmaatregel. Het personeel ervaart dit verbod niet als problematisch en heeft te 
kennen gegeven de bezoekers hierop te willen attenderen. Ten aanzien van de vloeren 
wordt discussie gevoerd over de aansprakelijkheid. Duidelijk is dat openbreken van het 
oppervlak noodzakelijk is. Behandeling van de beleidsvisie vindt plaats in de 
raadsvergadering van september. 
 
11.  Rondvraag. 

Naar aanleiding van een vraag van de heer Adriaens antwoordt wethouder Stokbroeks 
dat op 5 april jl. een gesprek plaatsvond tussen Pinnacle en de Selectgroep. Afgesproken 
is dat het huurbedrag van € 10.000,- aan het einde van het jaar betaald wordt. 
 
De heer Soyugüzel informeert naar de voortgang van de gesprekken met FC Oda. 
Wethouder Stokbroeks antwoordt dat op 19 maart jl een gesprek is gevoerd met het 
bestuur. De notulen zullen nog ter accordering worden aangeboden aan FC Oda. Op 
ambtelijk niveau worden wekelijks gesprekken gevoerd en er zijn foto’s gemaakt van de 
huidige situatie. Dit ter voorkoming van discussies op een later tijdstip.  
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Portefeuillehouder R.F.J.W.M. van Dooren 

 
Raadsvoorstellen 
12. Beschikbaar stellen van een krediet € 25.000,- ten behoeve van het 

Basisproject Huishoudelijk Afval in het kader van Subsidie Aanpak 

Milieudrukvermindering (raadsvoorstel 04 04 086). 
 
De heer Th. Ratering, afdelingshoofd II/OOR verzorgt een presentatie waarbij wordt 
ingegaan op de stand van zaken afvalinzameling en –verwerking gemeente Weert. 
Volledigheidshalve wordt verwezen naar bijgevoegde sheets. 
 
De heer Wijen vernam dat het gescheiden aanleveren van afval niet resulteert in een 
daadwerkelijk gescheiden verwerking ervan. Verder attendeert hij op de situatie dat uit de 
ontwikkeling blijkt dat de inzameling terugloopt. In dit kader adviseert hij de 
inzamelingspunten en eventuele uitbreidingen hiervan bij bijvoorbeeld winkelcentra 
kritisch te bekijken. De heer Van Wijk informeert met betrekking tot de lopende 
contracten naar de onderhandelingsruimte van de gemeente Weert. Mevrouw Sonneville 
merkt op trots te zijn op de manier waarop in Limburg de afvalinzameling en -verwerking 
plaatsvindt. Verder ervaart zij de nulmeting als een goed uitgangspunt. De heer 
Soyugüzel geeft aan dat aparte aanbieding van flacons niet overal mogelijk is en wil in 
dit kader weten op welke manier deze worden verwerkt. 
De heer Keijzers antwoordt dat uitgangspunt is beheersing van het kostenelement in 
combinatie met verhoging van het milieurendement. Om te komen tot een maximale 
onderhandelingspositie is het noodzakelijk dat de Limburgse gemeenten hun krachten 
bundelen. Met de Limburgse afvalverwerking is een bedrag gemoeid van 115 miljoen 
euro. Weert vervult het trekkersrol ten aanzien van verder gaande samenwerking. De 
heer Ratering geeft aan dat er tot 2009 een contract is met Essent. Dit betreft het 
restafval en GFT. De flacons worden door Essent tot het restafval gerekend en mogelijk 
gebruikt als brandstof. In het kader van de nulmeting geeft wethouder Van Dooren aan 
dat er niet jaarlijks een onderzoek zal worden uitgevoerd maar eenmaal in de 4 à 5 jaren. 
Hierbij attendeert hij op het Afvalbeheersplan. Verder is er sprake van veel beweging in de 
afvalwereld, ook bij Essent. Momenteel concentreert men zich op de verwerking en de 
samenwerking hierbinnen van de 47 gemeenten. Bij het afsluiten van langlopende 
contracten zijn de toekomstontwikkelingen niet helder. Uit de doorontwikkeling is 
inmiddels gebleken dat er een idealere situatie ontstaat als contracten worden afgebakend 
op bepaalde producten. 
Advies van de commissie: rijp voor behandeling in de raad, als hamerstuk. 

 
Raadsconsultaties 
Liggen niet voor. 
 
Notities 
13. Bespreken van ombuigingen 2004 en volgende jaren. 

2-22-lijst 3: Mevrouw Janssen merkt op dat de OOR-teams vaak als aanspreekpunt 
fungeren. 

2-23-lijst 3: Mevrouw Janssen ervaart het ontwikkelen van een strategische visie als 
positief. Ze is echter geen voorstander van versobering. 

2-1-lijst1: De heer Halfers informeert naar de ‘veegmethode’. 
De heer Van Wijk is van mening dat de grootste besparing mogelijk is in de personele 
sfeer. 
2-13-lijst 2: De heer Van Wijk merkt op dat de ASL geen status bezit en informeert 
naar de voortgang. 
Wethouder Van Dooren geeft aan dat er sprake is van een steeds verdergaande 
privatisering van de buitendienst. De toekomst van de afdelingen OOR en IOR vormt een 
continue proces waarbij effectiviteit wordt nagestreefd. De huidige onderzoeken zijn 
gericht op betere/effectievere werkprocessen waarbij de wethouder aangeeft geen 
voorstander te zijn van het afwijzen van dergelijke onderzoeken. Een aantal vragen/zaken 
zijn van belang. Hoe ga je om met onderhoud van o.a. wegen en op welke manier ga je 
om met het feit dat vanaf 2006 het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen verboden 
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is? Met betrekking tot de vraag van de heer Halfers antwoordt de wethouder dat de 
nieuwe veegmethode zich beperkt tot uitbreiding van het wagenpark zonder van invloed 
te zijn op de personele sfeer. De heer Keijzers antwoordt dat uit de tarieven 2005 die 
kosten die hier niet direct bijhoren, dienen te worden uitgekristalliseerd. De gemeente 
Venlo beschikt in dit kader over een budget van € 25.000,-. Dit bedrag is noodzakelijk om 
deze resultaten voor 2005 te kunnen realiseren. Het traject van onderhandelingen start in 
de loop van de volgende week. 
 
Informatie(brieven) 
14. Rondvraag.  

De heer Adriaens informeert naar het onderhoud van het plantsoen bij de fa. 
Vleeshouwers en het stadspark. Wethouder Van Dooren geeft aan dat deze zaken zijn 
opgepakt. 
 
De heer Van Wijk verzoekt de schriftelijke inbreng van de heer Verstappen te bundelen 
en te betrekken bij de noodzakelijke werkzaamheden en visievorming. Wethouder Van 
Dooren antwoordt dat dit reeds de huidige werkwijze is. Hierbij attendeert hij op het 
bomenbeleidsplan, het bomenregister en de verordening. Recent werd in het stadspark 
een monumentale boom verplaatst, kosten € 8.000,-. De heer Van Dooren geeft aan dat 
er een hiaat ontstond door het groen dat niet benoemd werd. Inmiddels vindt er een 
inventarisatie plaats om ook dit deel bij de verdere ontwikkeling te betrekken. 
 
Portefeuillehouder P.J.R.L. Verheggen 

 
Raadsvoorstellen 
15. Beschikbaar stellen van een krediet ad. € 1.712.600,- voor de 

rioolvervanging in de Philips van Hornestraat, Heer Gerardstraat, 

Egmondstraat, Johanna van Meursstraat, Willem van Hornestraat, Graaf 

Jacobstraat en Johan van Hornestraat (raadsvoorstel 04 04 063). 
 

Eerste termijn. 

De heer Cardinaal geeft aan bezorgd te zijn over de verhoogde waterstand op de Biest. 
De VVD-fractie acht optie B niet reëel en geeft de voorkeur aan de goedkopere optie A. De 
heer Adriaens, enthousiast geworden door de bezoeken aan soortgelijke projecten Den 
Bosch en Nijmegen, informeert naar de ontwikkelingen op korte termijn. WL spreekt de 
voorkeur uit voor optie B. Verder informeert hij naar eventuele provinciale 
subsidiemogelijkheden nu sprake is van een pilot-project. Mevrouw Janssen geeft aan dat 
het CDA voorstander is van het voorstel. Zij geeft hierbij aan dat het beleidskader echter 
nog ontbreekt; het waterplan zou dit kader moeten vervullen. De heer Van Wijk is van 
mening dat oplossingsrichtingen vergelijkbaar dienen te zijn. Verder informeert hij naar de 
deelnamekosten, de onderhoudsbesparing en de financiële dekking. 
 
Antwoorden in eerste termijn: 

Wethouder Verheggen geeft aan dat als gevolg van het retentiebeleid er landelijk sprake 
is van grondwaterstijging. Hij betreurt de begrijpelijke maar onterechte angst over een 
verdere significante stijging van het waterpeil. Hierbij wijst hij erop dat de huiseigenaren 
zelf verantwoordelijk zijn voor een waterdichte kelder. De effecten van aqua-flow zijn 
onderzocht en geconcludeerd kan worden dat er slechts sprake zal zijn van een stijging 
van circa 3 cm. De acceptatiegraad voor afkoppeling bestaat en vele mensen hebben 
aangegeven deel te willen nemen. De komende jaren zal gekomen moeten worden tot een 
afkoppeling van 20%. Financiële dekking van de 8 miljoen euro dient te gebeuren vanuit 
het rioleringsfonds. Hierbij geeft hij aan dat alle bedragen exclusief BTW zijn. De heer 
Verheggen geeft aan dat: optie A de oude variant betreft, optie B 
waterkwaliteitsaspecten biedt als C maar er sprake is van een versobering van de 
herinrichting en optie C de meest optimale optie is, echter financieel niet haalbaar is 
gebleken. 
 

Tweede termijn: 

De heer Cardinaal vraagt zich, gezien ook nu weer sprake is van een nieuwe stijging van 
het grondwater, af of deelname aan het project raadzaam is. De heer Adriaens merkt op 
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dat ook bij de afgelegde bezoeken bleek dat er slechts sprake is van een geringe stijging. 
De heer Van Wijk informeert naar de persoonlijke benadering en de deelname. De heer 
Meulen stelt voor de kwetsbare gebieden op te nemen in het Waterplan. 
 
Antwoorden in tweede termijn: 

Wethouder Verheggen geeft aan dat er sprake is van een verplichting tot afkoppeling van 
20%. De huidige grondwaterstand is niet terug te voeren op aqua-flow. Uitvoering van het 
project is een ideaal moment voor herinrichting, zeker gezien de anders financiële 
onhaalbaarheid hiervan. Afkoppeling zal gebeuren op sobere wijze. Al kiest men ook voor 
een meer luxueuze uitvoering de bijdrage blijft beperkt tot de basisvergoeding. Wethouder 
Verheggen geeft aan dat er sprake is van visieontwikkeling op het gehele rioolstelsel. 
 
Advies van de commissie: rijp voor behandeling inde raad, als bespreekstuk. 

Raadsconsultaties 

Liggen niet voor. 
 
Notities 
16. Bespreken van ombuigingen 2004 en volgende jaren. 

2-18-lijst 2: mevrouw Janssen informeert naar de rol van de middenstand bij de 
paardenmarkt. 

2-19-lijst 2: Verder geeft mevrouw Janssen aan de inzetten van het leefbaarheidbudget 
niet noodzakelijk te achten. 

De heer Van Wijk  informeert naar de kosten van de kermissen in de kerkdorpen en de 
mogelijkheden van personele bezuinigingen. Verder geeft hij aan dat sprake is van een 
verminderd toezicht. 
 
Wethouder Verheggen antwoordt dat de organisatie van de paardenmarkt in handen is 
van de Vereniging Fokpaardenmarkt. Reeds eerder vond in het college de discussie plaats 
of een dergelijk evenement in de stad dient plaats te vinden of verplaatst dient te worden 
naar het buitengebied. Ook de mogelijkheid van het stadspark is hierbij besproken. 
Geconcludeerd is dat verplaatsing leidt tot kosten en een afname van de charme van het 
evenement. De sponsoring is beperkt en uitgangspunt van de centrummanager is dat de 
gemeente financieel dient bij te dragen. De op deze dag gehouden jaarmarkt ontvangt 
budget via de Marktcommissie. Met betrekking tot de kermissen in de kerkdorpen geeft 
wethouder Verheggen aan dat kermisexploitanten niet wensen te komen zonder betaling. 
Samen met de dorpsraden wordt een oplossing gezocht. Het noodzakelijke bedrag bestaat 
o.a. uit toegerekende kosten van de kermismeesters en stroomkosten. Ten aanzien van 
de personele bezetting bij sector II geeft de wethouder aan dat ook hier sprake is van 
een taakstelling binnen de bezuinigingen. Door middel van bestuurlijke boetes leveren de 
BOA’s een belangrijke bijdrage. 
 
Informatie(brieven) 
17. Rondvraag. 

De heer Verheggen informeert de commissie over de ontwikkelingen in het kader van het 
Collectief Vraagafhankelijk Vervoer. Inmiddels heeft de provincie, tegen alle eerdere 
afspraken in, te kennen gegeven in afwachting van de besluitvorming 1 januari 2006, 
geen financiële medewerking te willen verlenen. Over deze incorrecte gang van zaken 
komt op korte termijn een gesprek met deputé Vestjens. 
 
Op een mededeling van de heer Adriaens antwoordt wethouder Verheggen dat reeds 
een aantal jaren geleden het besluit is genomen dubbelassige wagens niet toe te laten op 
de promenades. Inmiddels is overgegaan tot handhaving van dit besluit.  
 
18. Sluiting vergadering. 

Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter de aanwezigen voor inbreng en sluit hij 
de vergadering om 23.30 uur. 
 
 
Aldus vastgesteld tijdens de vergadering d.d. 26 mei 2004. 
de griffier,                           de voorzitter, 


