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Verslag
van
de
vergadering
van
de
raadscommissie
Gemeentewerken, Sport, Toerisme en Verkeer d.d. 26 mei 2004.

Aanwezig
Leden:
Portefeuillehouders:
Ambtelijke ondersteuning:
Commissiegriffier:
Afwezig:

Economische

Zaken,

Meulen (vz.) (CDA), Aendekerk (WL), Adriaens (WL), Cardinaal
(VVD), Sonneville (CDA), Soyugüzel (PvdA), van Wijk (D66);
Balemans, van Dooren (tevens waarnemer portefeuillehouder
Verheggen), Stokbroeks;
Keijzers, Ratering, Driessens, van der Zalm, Creemers (notulist);
Rutten;
Wethouder Verheggen, Janssen (CDA), P. Lempens (SP), Wijen
(WAP).

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de leden welkom.
Mevrouw Aendekerk wordt welkom geheten als nieuw lid van de commissie. Zij neemt de
plaats in van de heer Halfers, die heeft zitting genomen in de commissie Ruimtelijke Ordening.
De portefeuille van wethouder Verheggen wordt waargenomen door wethouder van Dooren.
2. Spreekrecht
De heer J.P.M. Brouns maakt gebruik van het spreekrecht namens Centrum Weert Promotion,
Horeca Nederland afdeling Weert-Centrum en LOZO-Weert met betrekking tot het
parkeerbeleid in de gemeente Weert. Dit is een niet geagendeerd onderwerp.
a. De heer Brouns spreekt namens alle ondernemers verenigd in Centrum Weert Promotion,
Horeca Nederland afdeling Weert-Centrum en LOZO-Weert met betrekking tot het huidige
parkeerbeleid in de gemeente Weert.
Spreekrecht
Het betoog van de heer Brouns is als bijlage toegevoegd aan dit verslag.
Opmerkingen commissie
De heer Van Wijk
De heer Van Wijk neemt met interesse kennis van het betoog. Hij vraagt of het gebruikelijk
is dat in de commissie Midden- en Kleinbedrijf de parkeertarieven aan de orde komen.
Tevens vraagt hij of de heer Brouns van mening is dat de opbrengsten van parkeergelden
voldoende zijn of dat hij van mening is dat er bij de consument en toerist geen extra
parkeergelden gehaald kunnen worden.
De heer Brouns
De heer Brouns geeft aan dat het besluit hen heeft overvallen. De heer Kok, voorzitter van
de LOZO, heeft hem te kennen gegeven dat het wel gebruikelijk is dit soort
wijzigingsvoorstellen in de commissie Midden- en Kleinbedrijf te bespreken. Waarom dit
deze keer niet is gebeurd is de heer Brouns onbekend. Als reactie op het gebeurde is er
tevens een afschrift van het betoog (zie bijlage) gestuurd aan de raad en de diverse
fractievoorzitters, met het doel het onderwerp op de agenda te krijgen en alsnog actief in
de discussie met betrekking tot dit onderwerp deel te nemen.
De financiële kant van de zaak heeft men niet bekeken. Over een aantal zaken stelt men
zich vragen. Ging het hier om een reguliere verhoging dan was er een andere discussie,
maar de afronding van de tarieven naar boven vanwege een mechanisme en daarboven op
een uitbreiding van de tijden, vindt men niet overtuigend. Het passeren van partners en
hen eerst informeren over het genomen besluit, nadat dit al is genomen betreurt de heer
Brouns.
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Mevrouw Sonneville
Mevrouw Sonneville vindt het jammer dat er geen inbreng is geweest. Ze geeft aan dat dit
in verleden wel gebruikelijk is geweest. Het ging hierbij om een adviserende rol voor de
commissie Midden- en Kleinbedrijf. Zij is van mening dat, indien de uitbreiding van de
parkeertijd een bottleneck voor de ondernemers is, het onderwerp weer op de agenda dient
te komen.
De heer Adriaens
De heer Adriaens plaatst de opmerking dat de vertegenwoordiger van de commissie
Midden- en Kleinbedrijf in de commissie Midden- en Kleinbedrijf tijdens de rondvraag had
kunnen reageren. Negatieve zaken naar aanleiding van een genomen besluit kunnen altijd
bespreekbaar gemaakt worden tijdens de evaluatie. Hij geeft de heer Brouns het advies het
probleem te bespreken met de betreffende wethouder (Verheggen).
De heer Soyugüzel
De heer Soyugüzel is het met de heer Brouns eens maar geeft duidelijk aan dat de heer
Brouns reeds in een eerder stadium had kunnen reageren. Hij geeft aan dat de PvdA in
november 2003 tegen het besluit heeft gestemd en zal proberen het punt terug te krijgen
op de agenda.
De heer Cardinaal
De heer Cardinaal geeft aan dat de VVD van mening is dat parkeergeld dient als
parkeerregulering en niet als sluitstuk op de begroting en is het dan ook eens met de heer
Brouns.
Mevrouw Aendekerk
Mevrouw Aendekerk geeft aan zich aan te sluiten bij de woorden van de heer Adriaens. Wat
haar betreft mag de uitbreiding in tijd worden teruggedraaid.
De heer van Wijk
De commissie geeft aan dat ze graag wil worden geïnformeerd over de procedure omtrent
de communicatie naar het Midden- en Kleinbedrijf.
Wethouder Balemans
Wethouder Balemans geeft aan dat het onderwerp uitgebreid aan de orde is geweest
tijdens de begroting en dat er toen een besluit is genomen. Ook binnen de commissie
Midden- en Kleinbedrijf is het parkeerbeleid uitgebreid besproken. Er is een verklaring
gegeven dat de begroting een evenwichtige balans in het zoeken naar uitgaven en
inkomsten is en dat het parkeerbeleid zeker geen sluitstuk van de begroting is.
3. Vaststelling agenda
Het spreekrecht van de heer J.P.M. Brouns wordt toegevoegd na punt 5 onder de nummering
2a. Met in acht name met het vorenstaande wordt de agenda vastgesteld.
4. a. Verslag van de openbare vergadering commissie EZ d.d. 14 april 2004
Er zijn geen wijzigingsvoorstellen ingekomen. Het verslag wordt vastgesteld.
b. Verslag van de gecombineerde commissievergadering AZ/WZ/EZ van 19 april 2004
Er wijzigingsvoorstellen ingekomen van mevrouw Jacobs en van de heer Hendrikx. De
voorstellen worden aan het verslag toegevoegd. Het verslag wordt aldus vastgesteld.
5. Ter Kennisname:
5.1. Lijsten van aan de raad gerichte brieven
De heer Adriaens verzoekt om kopie antwoordbrieven van de nummers 173 en 191.
5.2. Toezeggingen raadsvergadering 28 april 2004
De toezeggingen van de raadsvergadering zijn nog niet alle toegevoegd, dit zal alsnog
gebeuren.
Inmiddels zijn er aan de ingang van het gemeentehuis twee grote bloembakken, welke
gesponsord zijn, geplaatst.
5.3.Voortgangsrapportage toezeggingen commissie EZ
De heer Adriaens informeert naar de stand van zaken met betrekking tot de Deeltaxi. De heer
Keijzers geeft aan dat het verzoek van het gemeentebestuur aan de provincie Limburg om mee
te financieren aan de deeltaxi vandaag is afgewezen. Inhoudelijk zal dit eerst nog besproken
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worden met wethouder Verheggen. De heer Adriaens betreurt dit en vraagt of het standpunt
van de provincie ook van invloed is op de financiering van de buurtbus. De voorzitter geeft aan
dat het onderwerp vanwege de afwezigheid van portefeuillehouder Verheggen nu niet
behandeld kan worden. Op verzoek van mevrouw Sonneville en de heer Adriaens zal aan de
agendacommissie het voorstel gedaan worden dit onderwerp te agenderen voor deze
commissie op 29 juni aanstaande (Toezegging).

Portefeuillehouder A.W.M. Balemans
Raadsvoorstellen
6. a. Instemmen met de Voorjaarsnota 2004
b. Akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2004 (voor zover
betrekking hebbend op deze portefeuille) (raadsvoorstel 04 06 104)
Eerste termijn
De heer van Wijk
Zijn er formatieplaatsen binnen uw portefeuille ingeleverd waar middelen uit vrij komen?
De heer Adriaens
In 2004/2005 wordt er een economische visie opgesteld. Daarnaast wordt er gewerkt aan
bedrijventerrein beleid en een detailhandelsvisie. Wat verwacht men van deze inspanningen en
visies is het kader van uitkomsten en te verwachten resultaten?
Mevrouw Sonneville
Het CDA vraagt zich af of het economisch perspectief te verbeteren is met inbreng van de raad,
door er een toekomstvisie van de raad onder te leggen, om zo tot een strategische visie
2004/2005 te komen.
De heer Soyugüzel
Hoge Dunk Land van Weert en Cranendonck is nu twee jaar actief. De heer Soyugüzel geeft
aan tot nu toe nog geen concrete resultaten te hebben gezien en wil graag een toelichting op
de onderlinge samenwerking van de diverse partners.
Wethouder Balemans
De detailhandelsvisie en bedrijventerrein visie is een onderdeel van de economische visie welke
reeds besproken zijn in de raad. De economische visie is breder dan de deelonderwerpen zoals
genoemd binnen de Hoge Dunk Land van Weert en Cranendonck. Op diverse punten zal er een
samenkomst zijn van de ontwikkelingen. Middels de diverse procedures zal er nog inbreng zijn
van de raad. De uitkomsten en resultaten van de economische visie zullen een belangrijk
document vormen voor de beleidsvisie 2015 en zal zeker nog op de agenda van de raad
komen. Concrete resultaten met betrekking tot Hoge Dunk Land van Weert en Cranendonck
zijn nog niet aan de orde geweest.
Tweede termijn
Mevrouw Sonneville
Mevrouw Sonneville is voorstander van visie te maken met de raad zodat er een breed
draagvlak vanuit de raad is. Daarnaast is zij van mening dat het goed is om de toekomstvisie
als apart onderdeel mee te nemen in de strategische visie.
Advies van de commissie: rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.

7. Besluiten over de voorgestelde ombuigings-/bezuinigingsvoorstellen zoals die in de
bundel ‘ombuigingen 2004 en volgende jaren’ zijn opgenomen (voor zover betrekking
hebbend op deze portefeuille) (raadsvoorstel 04 06 102)
Eerste Termijn
De heer Adriaens
I – 5 Lijst I en I – 8 Lijst II: De heer Adriaens wil graag een toelichting op de geleidelijke
afbouw van het Milieu- en Natuur centrum. Hij zet vraagtekens bij de tekst en vraagt zich af of
“Milieu bewust zijn” niet voldoende is. Daarnaast is hij voorstander om de einddatum niet
concreet te benoemen en maar te wijzigen in “een en ander hangt af van het voorgenomen
onderzoek”.
De heer van Wijk
Voorlichting dient altijd aanwezig te zijn. Deze taak kan door de gemeentelijke afdeling
voorlichting overgenomen worden. Visie is naar zijn mening al ontwikkend en dient niet
opnieuw onderzocht te worden. Vanuit Natuurbeheer worden er beperkte middelen ingezet. De
heer van Wijk is tegen het voorstel.
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Mevrouw Sonneville
II – 8 Lijst I: mevrouw Sonneville verzoekt om nogmaals te bezien om de natuurijsbaan te
behouden.
De heer Soyugüzel
Is van mening dat de ijsbaan moet blijven.
Voorlichting en educatie is altijd nodig en nuttig. Wel vraagt hij of de bestemming geschikt is
voor horeca uitbreiding, zullen er geen bezwaren komen vanuit de reeds aanwezige horeca
exploitanten in het IJzerenmangebied.
De heer Cardinaal
Bezoekers aan de horeca komen voor het gebied en niet voor de horeca. Het IJzerenmangebied
heeft een specifieke functie.
Wethouder Balemans
De wethouder geeft aan dat geprobeerd wordt de positie van het IJzerenmangebied beter neer
te zetten binnen het totale recreatie aanbod in de regio. Het onderwerp is reeds in de
begrotingscommissie uitgebreid aan de orde geweest, hier zijn geen bijstellingen kenbaar
gemaakt. De huidige manier van werken is planning van jaar tot jaar. Dit is te ad-hoc. Er is
visie voor de lange termijn nodig. Indien de zorg wordt gedeeld met Natuurmonumenten en er
een evaluatie komt over de huidige gang van zaken kan vandaar uit visie ontwikkeld worden.
Het centrum moet duurzaam gemaakt worden passend in de huidige tijd.
Voor de natuurijsbaan is te weinig draagvlak onder de bevolking. De wethouder vindt de
natuurijsbaan bij uitstek een private taak. Wel is hij voor facilitering indien dit wenselijk is
maar niet voor financiering.
Tweede Termijn
De heer van Wijk
Tegen onderzoek via Kempenbroek. Met minimale middelen algemene middelen ontwikkelen en
zelf een bijdrage leveren. Voorstel: de genoemde einddatum verwijderen.
Mw. Sonneville
Onderzoek naar de haalbaarheid van het Milieu- en Natuur Centrum mag indien de kosten per
wijk uit elkaar gehaald worden. Een visie dient wel gevormd te worden.
De heer Soyugüzel
Contact met de schaatsvereniging intensiveren
Wethouder Balemans
Wethouder Balemans zegt toe de datum met betrekking tot het Milieu- en Natuur Centrum te
verwijderen en dat een en ander zal afhangen van de visie (Toezegging).
CDA en PvdA stemmen voor. WL, VVD en D66 stemmen tegen het voorstel Milieu- en Natuur
Centrum.
Advies van de commissie: rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
Raadsconsultaties
Liggen niet voor.
Notities
Liggen niet voor.
Informatie (brieven)
8. Rondvraag
-

Portefeuillehouder R.F.J.W.M. van Dooren
Raadsvoorstellen
9. a. Instemmen met de Voorjaarsnota 2004
b. Akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2004 (voor zover
betrekking hebbend op deze portefeuille) (raadsvoorstel 04 06 104)
Eerste Termijn
Mevrouw Sonneville
Mevrouw Sonneville vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de vervanging
verouderde openbare verlichting. In 2003 zijn hiervoor een aantal kredieten verstrekt. Hoe is
de stand van zaken hieromtrent? Tevens wil ze weten wanneer het Grensoverschrijdend plan
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fietstoerisme wordt afgerond. Tevens wil ze weten of er voor het infopaneel voor de
wandelroutes in de Krang kredieten zijn verstrekt.
Wethouder van Dooren
De basis voor de vervanging van de verlichting is gemaakt. Het plan moet nu nog verder
uitgewerkt worden. Het onderhoud is over meerdere jaren verdeeld. Er zal altijd de keuze
gemaakt moeten worden op welke locatie men start met vervanging. Wat nog beschikbaar is
van de beschikbare kredieten zal inzichtelijk gemaakt worden. De wethouder doet de
toezegging dat er een overzicht, van de kredieten die wel en die niet zijn meegenomen, zal
worden gemaakt en in afschrift naar de leden uitgaat.
De heer Cardinaal
De heer Cardinaal informeert naar de kosten van het verwijderen van illegale stortingen in het
buitengebied.
Wethouder van Dooren
Ten eerste zijn er altijd kosten voor het restafval. Daarnaast zijn er extra kosten in ad-hoc
situaties van vervuiling, deze worden in de regel onderzocht door de OOR teams. Soms heeft
dit resultaat en kan de gemeente de kosten verhalen bij de vervuiler. Lukt dit niet dan zijn het
maatschappelijke kosten die voor rekening van de gemeente komen. De wethouder is van
mening dat de gehanteerde tarieven van de milieustraat dermate laag zijn dat er van
uitgegaan kan worden dat de illegale dumpingen niet ontstaan vanwege de prijsstelling aan de
Milieustraat. Hij is van mening dat de milieustraat zelfs een aanzuigende werking heeft.
De heer van Wijk
De heer van Wijk informeert naar de stand van zaken met betrekking tot het bomenregister en
of hier een sanctiebeleid op van toepassing is. Het instellen van een fonds om onderhoud aan
het bomenregister te kunnen doen zou een goed initiatief zijn.
Wethouder van Dooren
Het bomenfonds is in 1997 opgericht. Concrete acties zijn nog niet uitgevoerd. De Algemene
Plaatselijke Verordening zal worden gewijzigd zodra het bomenregister is vastgesteld.
Tweede Termijn
Advies van de commissie: rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
10. Besluiten over de voorgestelde ombuigings-/bezuinigingsvoorstellen zoals die in de
bundel ‘ombuigingen 2004 en volgende jaren’ zijn opgenomen (voor zover betrekking
hebbend op deze portefeuille) (raadsvoorstel 04 06 102)
Eerste Termijn
De heer Adriaens
De heer Adriaens doet het verzoek om na een jaar nadat er gestopt is met het ophalen van het
Klein Chemisch Afval te evalueren of er meer wordt aangeboden bij de milieustraat.
II – 22 Lijst III: Weert Lokaal is van mening dat privatiseren van de buitendienst het risico met
zich meebrengt dat hierdoor de grip op de zaak verloren gaat.
II – 23 Lijst III: Voorzichtig mee omgaan is het verzoek.
II – 24 Lijst III: Weert is stad in het groen, ga hier voorzichtig mee om. Als het niet anders kan
dan zeer zeker onderhouden op strategische plekken binnen de gemeente.
Mevrouw Sonneville
II – 7 Lijst I: Waarom moet het bedrag gefaseerd ingezet worden. Levert het versoberen van
het onderhoud aan de wegen geen schadeclaims op?
Wethouder van Dooren
Met de huidige manier van inzamelen wordt dermate weinig ingezameld dat de vraag gesteld
dient te worden of het beoogde effect wel op de juiste manier behaald wordt. In de huidige
situatie is dit nauwelijks het geval. Daarnaast is het zo dat er een wettelijke plicht bestaat voor
het bieden van inlevermogelijkheden. Voor dit laatste is de milieustraat aanwezig. In ad-hoc
zaken kan altijd een beroep gedaan worden op de Servicelijn.
De toename van het aanbieden op de milieustaat acht de wethouder gering. Het geheel zal na
een jaar geëvalueerd worden. (Toezegging)
Met het privatiseren van delen van de buitendienst wordt beoogd na te gaan of e.e.a. beter
kan. Hetzelfde is het geval bij het onderhoud aan wegen. Hiervoor is een visie vastgesteld.
Besparingen op korte termijn kan extra hoge lasten op lange termijn geven. Het onderwerp
goed onderzoeken is van belang. Het onderhoud aan de openbare wegen zal gefaseerd
geschieden vanaf 2005. Bij de bezuiniging is rekening gehouden met de borging van de
kwaliteit, zodat aan alle eisen in het kader van aansprakelijkheid wordt voldaan. Voor het
overige zal het een verschraling inhouden.
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In de beschrijving van de effecten is reeds aangegeven dat de ondergrens met betrekking tot
het groen bereikt is. Er zal zeker een evenwichtige keuze gemaakt worden bij de inzet van de
beschikbare middelen.
Tweede Termijn
Mevrouw Sonneville
Mevrouw Sonneville nodigt de heer Ratering uit om een sponsor te vinden voor een tweede
bloembak.
De heer van Wijk
II – 9 Lijst 1: Waar kan men de service vermindering verwachten door het laten vervallen van
formatie.
Wethouder van Doren
Effectiever en efficiënter werken door verdeling van het werk. Het kan er toe leiden dat een
probleem op een later moment wordt opgelost. De groep leidinggevende wegnemen kan ook
problemen met zich meebrengen. De sturende functie van de ene wijkteamleiding wordt
verplaatst naar de andere wijkteams. Daarnaast is het aantal wijkteams verminderd met 1, van
7 naar 6.
Advies van de commissie: rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
Raadsconsultaties
Liggen niet voor.
Notities
Liggen niet voor.
Informatie (brieven)
11. Rondvraag
De heer Cardinaal wijst op een drietal gevaarlijke situaties in de wijk Laar. Er staat een drietal
reflectoren een dikke kei en er staat een aantal bomen die verkeersgevaarlijke situaties kunnen
leiden.
Wethouder van Dooren laat de situatie bekijken (Toezegging).
De heer van Wijk geeft aan dat het in de wijk Graswinkel onduidelijk is waar nu wel en niet
gevist mag worden. Wethouder van Dooren geeft aan dat de verkeerswetgeving de plaatsen
waar de borden moeten staan aangeeft maar hij zal de situatie laten bekijken (Toezegging).
De heer Soyugüzel geeft aan dat er op de Rietstraat snelheidsoverlast bestaat. Wethouder Van
Doorn geeft aan dat eerst de wegen binnen de bebouwde kom onder handen genomen worden
en daarna de wegen buiten de bebouwde kom voor snelheidsremmende maatregelen.

Portefeuillehouder P.J.R.L. Verheggen (waargenomen door Van Dooren)
Raadsvoorstellen
12. a. Instemmen met de Voorjaarsnota 2004
b. Akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2004 (voor zover
betrekking hebbend op deze portefeuille) (raadsvoorstel 04 06 104)
Eerste Termijn
De heer Adriaens
De heer Adriaens vraag waarom de subsidieafhandeling van de Herinrichting Nieuwe Markt nog
in behandeling is bij de provincie. Had deze niet al afgerond moeten zijn?
Komt het genoemde krediet van 175.000,00 euro voor de vervanging van de
parkeerautomaten er nog extra bij of is dit een administratieve boeking?
De investering met betrekking tot de Ittervoortesweg/Roermondseweg: komt deze te vervallen
of vloeit deze terug?
Mevrouw Sonneville
Is het de bedoeling dat de gemeente Weert een bijdrage doet voor de rotonde aan de
Kazernelaan?
Ze informeert of voor de slootkanten in de Graswinkel een rigoureuze oplossing gevonden kan
worden. De huidige situatie is volgens haar gevaarlijk.
Het geplande waterplan IJzerenman: is dit voor de gemeente Weert of is dit voor meerdere
gemeenten?
Wethouder van Dooren
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De aanvraag voor subsidie van de Herinrichting Nieuwe Markt diende voor 1 april ingediend
zijn. Het subsidiebedrag is inmiddels overgemaakt.
De aanvraag voor kredietvervanging van de parkeerautomaten leidt niet tot extra uitgaven. De
gegevens zijn reeds in de begroting opgenomen.
Met betrekking tot de Ittervoortesweg/Roermondseweg is in het verleden besloten dit te laten
staan om de druk naar de provincie toe hoog te houden en aan te geven dat de gemeente
Weert hiervoor middelen, voor 2007, wil reserveren.
In het verleden is er een afspraak gemaakt met de partners dat de gemeente een gedeelte van
het project wil meefinancieren, dit omdat het gedeelte aan de Kazernelaan onder het toezicht
van de gemeente valt.
De wethouder stelt voor het aangevraagde technisch advies met betrekking tot de slootkanten
in Graswinkel af te wachten. De wethouder zegt toe dit schriftelijk te laten weten
(Toezegging).
Het waterplan de IJzerenman is een apart plan. De commissie zal worden geïnformeerd zodra
het onderzoeksrapport verschijnt (Toezegging).
Tweede Termijn
Advies van de commissie: rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
13. Besluiten over de voorgestelde ombuigings-/bezuinigingsvoorstellen zoals die in de
bundel ‘ombuigingen 2004 en volgende jaren’ zijn opgenomen (voor zover betrekking
hebbend op deze portefeuille) (raadsvoorstel 04 06 102)
Eerste Termijn
De heer van Wijk
Hoe worden de verschillende organisaties die in de ombuigingsvoorstellen genoemd worden,
geïnformeerd omtrent de ombuigingsvoorstellen; zijn hier procedures voor opgesteld?
De heer Adriaens
II – 5 Lijst 1: De heer Adriaens informeert wie het toezicht na de diensttijd van de BOA’s tot
aan de sluitingstijd van de garage overneemt.
II - 14 Lijst 2: Graag een toelichting omtrent de buffercapaciteit welke een bezuiniging van
280.000,00 euro kan opleveren.
II - 18 Lijst 2: Kan de fokpaardenmarkt niet onder de evenementen geplaatst worden. Verder
kan worden gedacht aan het zoeken naar sponsoren die affiniteit met de paardenmarkt
hebben. Hierbij kan men denken aan Isidorus, ruitersportzaken etc. Weert Lokaal is overigens
van mening is dat dit evenement bij Weert hoort: “Het is Weert promotion ten top.”
II - 21 Lijst 3: Dit zou in het kader van de bezuinigingen geen directe bijdrage opleveren. Een
onderzoek naar de verhouding van doorberekening van de rioleringsbijdrage, naar bedrijven en
particulieren mag van de partij maar zij vindt het niet noodzakelijk.
Mevrouw Sonneville
II – 5 Lijst 1: Mevrouw Sonneville denkt dat het vervallen van het toezicht in de parkeergarage
weinig teweeg zal brengen.
II - 18 Lijst 2: Het verzoek hier nog eens goed over na te denken alvorens hier iets in te
wijzigen.
De heer Soyugüzel
II - 18 Lijst 2: De paardenmarkt dient in stand gehouden te worden. Wel is de heer Soyugüzel
voor een onderzoek.
Mevrouw Aendekerk
II – 19 Lijst 2: Mevrouw Aendekerk zou graag zien dat de dorpskermissen blijven
voortbestaan. Graag ziet ze de tekst aangepast zonder de woorden opheffen.
Wethouder van Dooren
Alle belanghebbende organisaties zijn schriftelijk geïnformeerd omtrent de voorgenomen
bezuinigingen. Na het vervallen van het toezicht door derden kan er beperkt toezicht door de
onderhoudsman worden uitgevoerd. Daarnaast zullen de BOA’s de parkeergarage in hun
patrouilles meenemen. In de huidige situatie is er na de diensttijd van de BOA’s tot aan de
sluitingstijd van de garage ook geen toezicht.
Met het voorgestelde optimaliseringonderzoek in het regionale afstroomgebied wordt gestreefd
de structuur van de beschikbare capaciteit te verbeteren.
De heer Keijzers geeft een korte uitleg over het huidige systeem. Verder onderzoek en
samenwerking zou op basis van gegevens, zoals bij verkennend onderzoek in het
afstroomgebied rondom Venlo is gebleken zeker van waarde kunnen zijn. De raming zou
haalbaar kunnen zijn.
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De heer Adriaens
Blijft van mening dat de paardenmarkt behouden dient te worden maar wel als onderdeel van
de totale evenementen. Als de bijdrage van sponsort ontoereikend is zal dit aangevuld moeten
worden door de gemeente Weert.
Mevrouw Sonneville
Onderschrijft de woorden van de heer Adriaens.
Wethouder van Dooren
De gemeente hecht grote waarde aan de Jaar- en Fokpaardenmarkt. De paardenmarkt is een
evenement waarbij de gemeente grote betrokkenheid heeft. De daaraan, al sinds jaren,
gekoppelde jaarmarkt wordt georganiseerd op grond van de marktverordening. Indien dit
geprivatiseerd zou worden zou dit een beleidswijziging inhouden.
De commissie gaat akkoord met een onderzoek naar de verhouding van doorberekening van
(riolerings)kosten naar bedrijven en particulieren maar niet in het kader van de bezuinigingen.
De commissie vindt het geen prioriteit.
Wethouder van Dooren
De kosten voor de dorpskermissen worden in de huidige situatie reeds overschreden. Dit wordt
aangevuld met de meeropbrengst van de Kermis in Weert-centrum. Onderzoek is nodig om
opheffing te voorkomen. De wethouder is voorstander om juist wel onderzoek te doen omdat
hieruit kan blijken of er andere vormen van financiering mogelijk zijn.
Tweede Termijn
Advies van de commissie: rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
Raadsconsultaties
Liggen niet voor.
Notities
Liggen niet voor.
Informatie (brieven)
14. Rondvraag
De heer Cardinaal vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de N280 en reactie van
de provincie hierop. Wethouder van Dooren geeft aan dat de brief van de provincie in eerste
instantie ter kennis name was. Wel zijn er elementen die een reactie vragen. De eerste
prioriteit blijft druk houden. Het onderwerp is in de commissie verkeer in behandeling.
De heer Adriaens informeert naar de situatie aan de rotonde Maaseikerweg/Maaspoort, de
situatie daar is niet meer houdbaar. Wethouder van Dooren antwoordt dat ook deze zaak in de
commissie verkeer in behandeling is, evenals de situatie aan de Maaslandlaan in onderzoek is.
Mevrouw Sonneville informeert of de Altweerter Kapelstraat nogmaals bekeken kan worden. De
situatie is niet verbeterd. Wethouder van Dooren geeft aan dat genoemde situaties reeds
aandacht hebben.

Portefeuillehouder M.M.C.F. Stokbroeks
Raadsvoorstellen
15. a. Instemmen met de Voorjaarsnota 2004
b. Akkoord gaan met de voorgestelde bijstellingen van de begroting 2004 (voor zover
betrekking hebbend op deze portefeuille) (raadsvoorstel 04 06 104)
Eerste Termijn
De heer Cardinaal
Vraagt of de vervanging van de toplaag van het wedstrijdveld van St. Theunis en de
kleedlokalen van Laar nog verantwoord zijn. Wat is er met de tribune bij sporthal Leuken aan
de hand?
De heer Adriaens
De heer Adriaens vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe invulling van
de technische dienst van zwembad de IJzeren Man. Met betrekking tot de twee kleedlokalen
voor FC Laar vraagt de heer Adriaens zich af of het geen kapitaal vernietiging is.
Wethouder Stokbroeks
Reservering voor de vervanging van de toplaag en de kleedlokalen bij FC Laar is noodzakelijk.
Uiteraard wordt er rekening gehouden met de toekomst van het sportpark. Het plan wordt nog
verder uitgewerkt.
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Met betrekking tot sporthal Leuken zal worden nagekeken wat er met de huidige tribune aan
de hand is en hoe lang deze in gebruik is (Toezegging).
De invulling van de technische dienst van zwembad de IJzeren Man gebeurt door middel van
inhuur van een bedrijf en personeel. Er blijft wel overleg met het zwembad.
Advies van de commissie: rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
16. Besluiten over de voorgestelde ombuigings-/bezuinigingsvoorstellen zoals die in de
bundel ‘ombuigingen 2004 en volgende jaren’ zijn opgenomen (voor zover betrekking
hebbend op deze portefeuille) (raadsvoorstel 04 06 102)
Eerste Termijn
De heer Adriaens
II – 20 Lijst II, III – 30 Lijst III: De heer Adriaens geeft het advies om het onderhoud
sportvelden te koppelen aan de beleidsvisie Sport en onderhoud. Hij is voorstander van
clustering van de diverse onderdelen.
Mevrouw Sonneville
III – 30 Lijst III: Mevrouw Sonneville vindt het gestarte onderzoek voorbarig omdat de raad de
hierover nog niet over geïnformeerd is.
Wethouder Stokbroeks
De koppeling van voetbalaccommodaties staan op de onderzoekslijsten. Wel is er sprake van
overcapaciteit. De gemeente wil graag in gesprek met de verenigingen. Gesprekken met
verenigingen moet nog gebeuren. Deze hebben zich inmiddels verenigd in een
belangenvereniging “Weerter Voetbal”. Er is nog niets ingevuld, er zijn nog geen concrete
afspraken zijn gemaakt.
Tweede Termijn
Advies van de commissie: rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk.
Raadsconsultaties
Liggen niet voor.
Notities
Liggen niet voor.
Informatie (brieven)
17. Rondvraag
18. Sluiting vergadering
Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter de aanwezigen voor de inbreng. De
vergadering wordt om 22.55 uur gesloten.

Aldus vastgesteld tijdens de vergadering d.d. 29 juni 2004
de griffier,
de voorzitter,
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