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  1. Opening. 

 
De voorzitter opent te 17.00 uur de vergadering en verzoekt een moment van stil-
te om eenieder in de gelegenheid te stellen tot een gebed of overweging.  
Hij heet een ieder van harte welkom in deze bijzondere raadsvergadering, die 
daarom ook een wat ongebruikelijk begintijdsip kent  
Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Altun wegens werkzaamheden 
en de dames Struving en Zaâboul wegens ziekte. Mevrouw Nouwen en de heer 
Gabriëls hebben laten weten later ter vergadering te zullen komen.  

  2. Vaststellen van de agenda. 

 
Mevrouw Stokbroeks: Mijnheer de voorzitter. Omdat wij de enige waren die van 
agendapunt 14 een bespreekstuk wilden maken, is het ook aan ons om nu mede te 
delen dat het wat ons betreft een hamerstuk mag worden, mits wij daarbij een 
stemverklaring mogen afleggen. Ook de brief onder agendapunt 17.h mag wat ons 
betreft als hamerstuk worden afgedaan. Tenslotte kondig ik nu alvast aan dat ik 
mij bij agendapunt 15 zal onthouden van discussie en besluitvorming, gezien mijn 
betrokkenheid bij dit dossier.  

Mevrouw Geurts: Mijnheer de voorzitter. Wij willen agendapunt 10 als be-
spreekstuk behandelen, omdat wij ter zake een motie zullen indienen. 

Mevrouw Kadra: Mijnheer de voorzitter. Wij kunnen ermee instemmen dat 
agendapunt 14 als hamerstuk wordt afgedaan, zoals door mevrouw Stokbroeks is 
voorgesteld. Ook de brief onder agendapunt 17.e kan wat ons betreft als hamer-
stuk worden afgedaan. Tenslotte stellen wij voor agendapunt 16 van de agenda af 
te voeren, omdat wij van mening zijn dat de overeenkomst die nu is voorgelegd 
niet rijp is voor behandeling in de raad.  

De voorzitter: Het laatste voorstel is wat apart, omdat wij de raad slechts voor-
stellen wensen en bedenkingen kenbaar te maken en niet om daarover een besluit 
te nemen, maar als u wilt besluiten het voorstel af te voeren, kan dat natuurlijk.  

De heer Peters: Mijnheer de voorzitter. Wij gaan akkoord met het verschuiven 
van agendapunt 14 van de bespreekstukken naar de hamerstukken. De brief onder 
agendapunt 17.f hoeft wat ons betreft ook niet meer besproken te worden.  

De voorzitter: Ik verzoek de raad zich thans uit te spreken over het voorstel van 
mevrouw Kadra om agendapunt 16 van de agenda af te voeren. 

De heer Kusters: Daar voelt de fractie Weert Lokaal helemaal niks voor, voorzit-
ter. Wij willen dit vandaag afwerken. 

De heer Stals: Ook wat ons betreft mag het vandaag besproken worden.  

De heer Peters: Voor de VVD geldt hetzelfde. 
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De heer Van de Loo: Ook voor ons kan het agendapunt gewoon behandeld wor-
den. 

De heer Egging: Ik zou er zelf de voorkeur aan geven het door de nieuwe raad te 
laten behandelen, maar als de meerderheid er anders over denkt, zal ik aan de be-
handeling ervan ook een bijdrage leveren.  

Mevrouw Stokbroeks: Wij willen het voorstel graag vandaag behandelen. 

De heer Goubet: De meerderheid van de raad heeft besloten en daar sluiten wij 
ons bij aan. 

De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.  

  3. Spreekrecht. 

 
Van het spreekrecht wordt geen gebruik gemaakt.  

  4. Mededelingen. 

 
De voorzitter: Dames en heren. De commissie tot onderzoek der geloofsbrieven 
is vanmorgen bijeen geweest, met dank aan de heer Van de Loo, die als invaller 
heeft gefunctioneerd toen vanochtend twee leden door allerlei omstandigheden 
verhinderd waren. Bij agendapunt 21 komen we hierop terug.  

Mijn tweede mededeling betreft de verkiezingsborden die zijn geplaatst. Er staan 
er inmiddels nog verschillende en die mogen blijven staan tot dit weekend. Maan-
dag echter zal ik de borden die nog niet zijn verwijderd laten ophalen en daarvoor 
een rekening laten toesturen aan de desbetreffende partijen. 

De heer Peterse: Mijnheer de voorzitter. Bij het vaststellen van de agenda was ik 
zo druk bezig met het schrijven van een briefje aan onze griffier met het verzoek 
een papieren versie te laten vervaardigen van onze motie over het hondenpoepbe-
leid, dat ik vergeten ben aan te kondigen dat wij ter zake een motie vreemd aan de 
orde van de dag willen indienen.  

De voorzitter: Dat kan nog op het laatste moment, maar het is bij deze genoteerd.  

De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen.  

  5. a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 12 februari 2014; 
 b. vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 12 februari 2014 

 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden deze notulen on-
gewijzigd vastgesteld; de besluitenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen.  

Hamerstukken 

  6. Beschikbaar stellen van een bijdrage van maximaal € 60.000,- voor afronding 
van herstelwerkzaamheden aan de St. Martinuskerk. 
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  7. Ontwerpbegroting en jaarrekening inzet leerplicht Nederweert in het kader van 

de gemeenschappelijke regeling 'regionale samenwerking Leerplicht RMC Ne-
derweert-Weert'. 
 

  8. Gewijzigd vaststellen van de subsidieplafonds voor de subsidieregeling inves-
teringen uit de “Deelsubsidieverordening Investeringen 2013”. 
 

  9. Wijzigen uiterste termijnen voor het aanvragen van subsidies door vrijwilli-
gersorganisaties. 
 

11. Verlengen van de startersregeling. 
 

12. Beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet ad € 398.000,00 voor de herin-
richting van de Passantenhaven, de inrichting van een tijdelijk park en de re-
constructie van de Kollergang. 
 

14. Aanpassen Reglement van Orde ten behoeve van het invoeren van een integri-
teitstoets voor kandidaat-wethouders. 
 

Mevrouw Stokbroeks: Mijnheer de voorzitter. Wij zijn het er helemaal mee eens 
dat aandacht voor integriteit belangrijk is. We zijn immers allemaal zelf verant-
woordelijk voor het naleven van de integriteitsregels, ook de toekomstige wet-
houders. In het voorstel staat geschreven dat het gaat om een morele geschiktheid 
van kandidaten en het zou dan niet zo mogen zijn dat op het lijstje met vragen dat 
door de gemeente wordt aangeleverd dit anders wordt ingevuld dan wanneer het 
door een extern bureau wordt aangeleverd, onder het motto “vreemde ogen dwin-
gen”. Wat dat betreft is het ook een momentopname en biedt het geen garanties 
voor de toekomst. Het onderzoek mag wat ons betreft dan ook niet gebruikt wor-
den als argument dat we ergens een keer de integriteit getoetst hebben. Er moet 
doorlopend aandacht voor zijn, zodat we allemaal alert blijven. Daarom geloven 
wij niet dat het inhuren van een extern bureau de beste manier is om deze wette-
lijke taak op het gebied van integriteit in te vullen, maar omdat wij het er uiteraard 
helemaal mee eens zijn dat aan integriteit echt aandacht moet worden besteed en 
D66 een partij is die staat voor openheid en transparantie, zullen wij toch instem-
men met dit voorstel.  

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt conform de voor-
stellen van burgemeester en wethouders besloten.  

Bespreekstukken 

10. Geen nieuw Actieprogramma Integratie opstellen na 2014, beëindigen van de 
aanspraak op subsidies voor integratie per 1 januari 2015 en de subsidieveror-
dening dienovereenkomstig aan te passen. 
 

Mevrouw Geurts: Mijnheer de voorzitter. De motie die wij bij dit voorstel willen 
indienen luidt als volgt: 
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 Motie M1  
De raad van de gemeente Weert,  
in vergadering bijeen d.d. 25 maart 2014; 
overwegende dat: 
- het begrijpelijk is dat geen nieuw Actieprogramma Integratie wordt opgesteld; 
- er naast inburgering en integratie welke etnisch gericht zijn of betrekking hebben 

op allochtonen en migranten ook aandacht moet zijn voor het wegnemen van ande-
re achterstanden (bijvoorbeeld in het onderwijs) en vormen van discriminatie; 

- integratie en inburgering daarom betrokken moeten worden in een breder geheel 
waarin alle achtergestelde groepen zijn opgenomen; 

- achterstanden niet vanzelf verdwijnen en wanneer het beleid opgenomen wordt in 
de reguliere taakvelden de raad hier onvoldoende zicht op houdt; 

- de raad sturing moet kunnen geven aan dit beleid; 
- derhalve behoefte is aan een beleidskader diversiteit waarin, naast inburgering en 

integratie, aandacht wordt besteed aan het wegnemen van achterstanden en vor-
men van discriminatie bij alle achtergestelde groepen; 

- de raad in deze kaderstelling actief betrokken dient te worden om in ieder geval 
kaders, doelgroepen en indicatoren te benoemen. 

draagt het college op: 
- een beleidskader diversiteit op te stellen waarin, naast inburgering en integratie, 

aandacht wordt besteed aan het wegnemen van achterstanden en vormen van dis-
criminatie bij alle achtergestelde groepen; 

- de raad in deze kaderstelling actief te betrekken, om in ieder geval kaders, doel-
groepen en indicatoren te benoemen. 

 
In de commissie hebben wij al uitgebreid gesproken over het Actieprogramma In-
tegratie en ik zal vandaag niet opnieuw beginnen over onze zorgen over de Oost-
Europeanen. Nu wij de cijfers hebben gezien, kunnen we wel de conclusie trekken 
dat niet veel van de Oost-Europeanen die naar Weert zijn gekomen ook daadwer-
kelijk een inburgeringscursus hebben gevolgd. Dat is de reden voor het indienen 
van onze motie, die wij echter heel breed hebben gehouden, zodat de volgende 
raad en het volgende college kunnen gaan nadenken over de vraag welke groepen 
hierin betrokken kunnen worden.  

De voorzitter: Dames en heren. Omdat dit aanvankelijk een hamerstuk was, en 
dus aangenomen mag worden dat iedereen het met het voorstel zelf eens was, geef 
ik thans eerst de wethouder het woord voor een reactie op de nieuwe bal die in het 
spel is gebracht door deze motie van de SP. 

Wethouder Litjens: Mijnheer de voorzitter. We zijn er met z’n allen achter ge-
komen dat we geen nieuw Actieprogramma Integratie moeten opstellen, en dat 
heeft alles te maken met het feit – en dat was eigenlijk ook de opzet vooraf – dat 
we alle zaken die met integratie te maken hebben willen borgen binnen de norma-
le beleidsvelden van de gemeente Weert. Wetend ook dat de ambtenaar die hier-
mee is belast slechts één keer benaderd is over deze zaak, is het gerechtvaardigd 
de vraag te stellen of we dit met z’n allen nog wel willen. Het houdt tevens in dat 
we erin zijn geslaagd om het verhaal over integratie zo breed mogelijk te borgen 
binnen alle beleidsvelden.  

Naar aanleiding van de opdracht die in de motie aan het college wordt verstrekt 
herinner ik eraan dat de gemeente vanaf 1 januari 2013 niet meer verantwoordelijk 
is voor inburgering en daarvoor ook geen gelden meer ontvangt. Mensen zijn nu 
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verplicht de kosten daarvoor zelf te betalen. Het is inderdaad waar dat de Polen 
daarvan maar heel weinig gebruik maken.  

De hele zaak overziende, stel ik vast dat we enerzijds geen nieuwe Actiepro-
gramma Integratie meer gaan opstellen, maar dat we hiermee anderzijds via de 
achterdeur een beleidskader binnen zouden halen waardoor het noodzakelijk zou 
zijn toch weer een ambtenaar compleet verantwoordelijk te maken, die er nage-
noeg een dagtaak aan zou hebben om dat soort zaken uit te filteren. Het college 
ontraadt de raad deze motie ten sterkste.  

De voorzitter: Het woord is thans aan de raad. 

Mevrouw Kadra: Mijnheer de voorzitter. Toen wij deze motie onder ogen kre-
gen, vroegen wij ons af wat de SP hiermee nu eigenlijk precies voor ogen had. In 
de eerste overweging staat namelijk dat het begrijpelijk is dat geen nieuw Actie-
programma Integratie wordt opgesteld, maar vervolgens wordt het college wel 
opgedragen een beleidskader diversiteit op te stellen, wat naar onze mening pre-
cies hetzelfde is. Wij hebben er alle vertrouwen in dat het volgende college dit in 
alle beleidsvelden gaat wegzetten. 

Mevrouw Stokbroeks: Mijnheer de voorzitter. Wij zijn het eens met de SP dat 
vrijwillige inburgering gestimuleerd moet worden, ook al hebben wij daarin geen 
wettelijke taak meer, want dat werkt alleen maar positief. Wij zijn er heel erg vóór 
om geen doelgroepenbeleid te voeren, maar gewoon één goed beleid te maken 
waarin aandacht blijkt voor alle specifieke zaken. Als er nu weer iets moet komen 
voor inburgering, integratie, achterstanden en discriminatie, gaan we weer op-
nieuw schrijven en dat is niet wat wij willen.  

Mevrouw Jacobs-Verstappen: Mijnheer de voorzitter. Wij hebben een aantal ja-
ren geleden aan de wieg gestaan van het Actieprogramma Integratie, om alle 
doelgroepen binnen de organisatie en binnen alle beleidsvelden te borgen, zonder 
daarbij de specifieke doelgroepen te noemen. Met wat nu voor ons ligt zouden we 
eigenlijk een aantal stappen in de tijd terug zetten. Wij zullen deze motie niet 
steunen, omdat wij de problematiek op dit moment niet zo groot vinden als nu 
wordt voorgesteld. 

Mevrouw Op den Kamp-Smans: Mijnheer de voorzitter. De afgelopen jaren is 
in deze gemeente hard gewerkt om in het normale beleid verkeerde dingen mee te 
nemen. Dat geldt voor hele groepen, denk aan de inspanningen bij het integratie-
traject, denk aan homo’s, lesbiennes, denk aan de ouderen, denk aan de gehandi-
capten, en ga zo maar door. Het pleidooi voor een apart beleid blijft wat ons be-
treft op deze manier te algemeen. Eerder hebben wij al aangegeven dat wij het 
volledig eens zijn met het niet meer opstellen van een integratieprogramma, ook 
omdat in een aantal zaken toch nog aandacht wordt besteed, zoals we bepleit heb-
ben in de informatievergadering. Wij kunnen dan ook niet met deze motie ak-
koord gaan, hoewel we uiteraard vinden dat we menselijk moeten blijven, in alles. 
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De heer Peters: Mijnheer de voorzitter. In de commissievergadering hebben wij 
al aangegeven dat wij akkoord gaan met het voorliggende voorstel. De reactie van 
de wethouder op de voorliggende motie geeft ons geen aanleiding om ons stand-
punt te wijzigen. Wij zullen de motie dan ook niet steunen. 

Mevrouw Geurts: Mijnheer de voorzitter. Wij twijfelen er niet aan dat mensen 
hard hebben gewerkt om integratie te bevorderen. Het cijfer van 24 deelnemers 
van de 350 Oost-Europeanen aan een inburgeringscursus vinden wij echter erg 
laag met het oog op de participatiesamenleving waar we naartoe gaan, en dat blijft 
ons zorgen baren. Nu er geen meerderheid blijkt te bestaan voor onze motie, zul-
len wij die aanhouden. We zullen nader bezien hoe we deze groep toch zoveel 
mogelijk nog actief kunnen benaderen.  

De voorzitter: Ik concludeer dat de motie wordt aangehouden, wat voor status 
daaraan overigens ook kan worden toegekend, want ik vind dat altijd een beetje 
merkwaardig. Laten we echter maar zeggen dat de motie niet in stemming wordt 
gebracht en te zijner tijd eventueel nog eens aan de orde kan komen.  

Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna conform het voorstel van burgemees-
ter en wethouders besloten.  

13. Vaststellen controleprotocol 2013. 

 
De heer Marechal: Mijnheer de voorzitter. In het BFO hebben wij hierover ook 
gesproken en hoewel dat niet de juiste plek was om dit vast te stellen, zijn wij 
daarin wel goed geïnformeerd over de vraag waarom dit is niet meegenomen in de 
accountantscontrole. Vervolgens is er in de commissie AZ uitvoerig over gespro-
ken en omdat ik daar zelf niet bij aanwezig was, heb ik er de geluidsband op nage-
luisterd. Ik heb dat gedaan omdat het voorstel mede op verzoek van de PvdA als 
bespreekpunt is opgevoerd. Aan het eind van die discussie werd de conclusie ge-
trokken dat de PvdA zou vinden dat nog veel niet goed is. Dat “veel” trekken wij 
nu in, want dat zou onrecht doen aan het werk dat wordt gedaan binnen de organi-
satie. Het overzicht dat op verzoek van de PvdA is meegestuurd wijst uit dat vanaf 
1 april 2013 wel degelijk een verbeterslag is gemaakt. Dat neemt niet weg – het 
wordt ook door de accountant aangegeven – dat er ook nog zaken zijn die “rood” 
zijn en als die zouden worden meegenomen, wordt het niet goedgekeurd. Het is 
daarom begrijpelijk dat die eruit worden gehaald. In 2012 was dat overigens ook 
het geval. Als in de sport echter twee keer sprake is van “geel”, moet je uitkijken 
dat je in 2014 geen ‘rood” gaat krijgen. Dat is de boodschap die we willen meege-
ven, want drie keer op rij terugtrekken moet je als raad niet willen. Uiteindelijk is 
het de raad die beslist of dit moet worden meegenomen en de burger kijkt mee of 
we iets verbloemen of niet. Aangegeven is dat er niet gefraudeerd wordt. Het 
woord “onrechtmatigheid” is ook genoemd en aangegeven is wat rechtmatig is en 
waar het dan mis gaat. Het zijn geen halsbrekende zaken, maar willen we de za-
ken goed voor elkaar krijgen, dan zullen we daar iets aan moeten doen. Wij doen 
dan ook de suggestie om de raad nu niet opnieuw hiervoor neer te zetten, maar 
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geven het college in overweging ergens halverwege de cyclus van drie of vier 
keer per jaar die we hebben afgesproken om hierover met elkaar te praten corrige-
rende maatregelen op papier aan de raad te laten zien, zodat in ieder geval ook de 
raad wordt meegenomen in het geheel.  

Onze conclusie is dat er verbeterslagen plaatsvinden, maar dat het nog niet hele-
maal op orde is. Wij zijn echter op de goede weg en maken er daarom geen hals-
zaak van.  

De heer Peters: Mijnheer de voorzitter. De heer Marechal heeft al wat gras voor 
mijn voeten weggemaaid. De tweede gele kaart zien wij echter als een gele kaart 
met een groen randje, want er zit verbetering in. Wij betreuren het ook dat dit nu 
al de tweede keer het geval is en het mag zeker geen derde keer gebeuren, maar 
wij constateren ook verbeteringen en zullen dit voorstel daarom zeker steunen. 

De heer Kusters: Mijnheer de voorzitter. Ik weet niet of de beide voorgaande 
sprekers aan telepathie doen, maar ik had hier al genoteerd dat wij een tweede ge-
le kaart wilden uitdelen. In de commissie hebben wij al aangegeven dat wij de on-
rechtmatigheden meer zien als onvolkomenheden. Onvolkomenheden mogen na-
tuurlijk ook niet voorkomen, maar wij hebben er na het antwoord van de wethou-
der alle vertrouwen in dat dit de laatste keer is en dat de twee gele kaarten geen 
rode kaart worden. Wij stemmen dus in met het voorstel. 

De heer Stals: Mijnheer de voorzitter. In het breed financieel overleg is door de 
wethouder en de ambtenaar aangegeven welke maatregelen worden genomen om 
dit in de toekomst beter in de hand te krijgen. Wij hebben er vertrouwen in dat het 
nu ook zo wordt opgepakt. Voor het overige sluit ik me aan bij de vorige sprekers. 
Overigens is in het BFO ook gezegd dat, ondanks het feit dat de aantallen hier niet 
worden meegenomen en meetellen, de accountant nog steeds de plicht heeft om 
het te melden als hij zaken ziet die niet in orde zijn. In die zin krijgen we het dus 
wel te horen. Wij vertrouwen erop dat het de volgende keer beter is en zullen nu 
instemmen met dit voorstel. 

Wethouder Cardinaal: Mijnheer de voorzitter. In het BFO – geen gremium van 
de raad, maar een informerende bijeenkomst – is het een en ander al uitgelegd en 
daarom wil ik er nu nog maar kort op ingaan. De reden van de knip in het over-
zicht per 1 april is dat de raad per 1 april 2013 het nieuwe inkoop- en aanbeste-
dingsbeleid heeft laten ingaan, waarin ook wordt aangegeven dat wij moeten toet-
sen op duurzaamheid, op MKB en op een stuk of vier, vijf extra voorschriften. Met 
de accountant zijn we nog in overleg over de vraag hoe we dat moeten inrichten 
voor de controle 2014. In het BFO is tevens aangegeven dat we de zaken vanaf 1 

maart 2014 dusdanig hebben dichtgetimmerd, dat we voortaan vooraf checklists 
laten rondgaan, in plaats van achteraf steekproefsgewijs, waarmee de kans op on-
volkomenheden, onvolledige dossiers of geen proces-verbaal tot nihil is terugge-
bracht. Voorheen had het college nog de mogelijkheid om achteraf de rechtmatig-
heid toe te kennen, maar ook dat is niet meer mogelijk en dat heeft in 2013 mede 
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geleid tot een aantal onrechtmatigheden. Ik ben ervan overtuigd dat wij op de 
goede weg zijn en ik ga ervan uit dat het in 2014 niet meer zal voorkomen, maar 
een glazen bol heb ik niet. 

Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna conform het voorstel van burgemees-
ter en wethouders besloten.  

15. Gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Kerkstraat 99 t/m 101. 

 
Mevrouw Beenders-van Dooren: Mijnheer de voorzitter. De PvdA is er nooit 
voorstander van geweest om op dit perceel vier woningen te bouwen en is dat nog 
steeds niet, maar na alles wat er gebeurd is kan het blijkbaar niet anders en zou het 
de gemeente zelfs schade kunnen berokkenen als we dit niet toestaan. Met pijn in 
het hart stemmen we daarom in met het voorstel, op voorwaarde dat het plan in de 
commissie besproken zal worden zodra het gereed is. In eerste instantie was de 
massa die hier was voorzien zo enorm en niet passend, dat het plan door commis-
sie en raad niet rijp werd bevonden voor behandeling. Om te voorkomen dat hier 
wellicht toch een te grote massa komt, willen wij daarom graag inzicht hebben in 
het plan op het moment dat het definitief is.  

De heer Van de Loo: Mijnheer de voorzitter. Mevrouw Beenders heeft een goede 
samenvatting gegeven van de conclusie die in de commissie is getrokken en daar 
kan ik me volledig achter scharen. 

De voorzitter: Mevrouw Beenders heeft aan haar instemming met het voorstel de 
voorwaarde verbonden dat het plan te zijner nog ter bespreking aan de commissie 
zal worden voorgelegd. Om te beginnen zal de raad moeten worden gevraagd of 
daarmee kan worden ingestemd en dan nog is het de vraag wat de commissie 
daarmee vervolgens aan zou moeten. De commissie adviseert immers aan de raad 
en is zelf geen bestuursorgaan. Formeel zou daarom de voorwaarde moeten luiden 
dat de raad daarover wordt geïnformeerd, wat dan bij monde van de commissie 
zou kunnen.  

Wethouder Cardinaal: Mijnheer de voorzitter. Als wethouder voor ruimtelijke 
ordening specialist in dit soort zaken, kan ik melden dat wat mevrouw Beenders 
heeft gevraagd in de commissie al was toegezegd. Ik kan nu dan ook slechts her-
halen dat het bouwplan via de commissie terug zal komen.  

De voorzitter: Als dat al was toegezegd, heb ik er niets meer aan toe te voegen, 
behalve dat de commissie er dan vervolgens mee zit, maar dat zien we dan wel 
weer.  

De heer Van de Loo: Misschien kunnen we alles in één keer oplossen door het 
woord “commissie” te vervangen door “raad”.  

De voorzitter: Het zal worden opgelost, meneer Van de Loo! 
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Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna conform het voorstel van burgemees-
ter en wethouders besloten, onder aantekening dat mevrouw Stokbroeks om haar 
moverende redenen geacht wil worden niet aan de besluitvorming te hebben deel-
genomen. 

16. Kenbaar maken van wensen en/of bedenkingen over de overeenkomst met 
Stichting ENTC en Stichting Zwembad De IJzeren Man over de overdracht van 
de waterskibaan. 

 
De voorzitter: Dames en heren. Wensen en bedenkingen zijn ingediend door de 
PvdA en door D66 samen met CDA en Weert Lokaal. Zijn er nog meer partijen die 
wensen en bedenkingen willen indienen? 

De heer Van de Loo: Laatstgenoemde wensen en bedenkingen zijn mede door 
mij ondertekend. 

De heer Peters: Ook de VVD kan instemmen met de wensen en bedenkingen die 
zijn geformuleerd door CDA, D66 en Weert Lokaal. 

Mevrouw Kadra: Ik verzoek u om een schorsing, voorzitter. 

De voorzitter: Voor de duur van één sigaret!? 

Mevrouw Kadra: Tien minuten! 

De voorzitter: Akkoord, ik schors de vergadering (17.33 uur). 

Schorsing 

De voorzitter: Ik heropen de vergadering (17.46 uur). Het woord is aan mevrouw 
Kadra. 

Mevrouw Kadra: Mijnheer de voorzitter. Tijdens de schorsing hebben wij even 
overleg gehad en daarin hebben wij besloten onze wensen en bedenkingen in te 
trekken, niet omdat wij er niet meer achter zouden staan, maar omdat wij ook 
kunnen tellen en overigens hopen dat de wethouder onze wensen en bedenkingen 
toch in zijn achterhoofd zal meenemen. Daarnaast steunen wij de wensen en be-
denkingen die door bijna de voltallige raad zijn ingediend, al gaan die minder ver 
dan de onze.  

De heer Egging: Mijnheer de voorzitter. Ook ik kan de wensen en bedenkingen 
die door D66 als initiatiefnemer zijn opgesteld steunen. 

Mevrouw Geurts: Mijnheer de voorzitter. Op zichzelf zouden ook wij die wen-
sen en bedenkingen wel kunnen onderschrijven, zij het dat wij daaruit niet kunnen 
opmaken dat de horeca en de waterskibaan niet concurrerend mogen zijn met het 
zwembad, wat voor ons wel een voorwaarde is. Daarnaast was in de wensen en 
bedenkingen van de PvdA opgenomen dat geen medewerking zou mogen worden 
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verleend aan de aanleg van een toegangsweg van de Kazernelaan naar de water-
plas, alleen al omdat dit ten koste zou gaan van de ligweide van het zwembad. 
Van de wethouder willen wij graag weten of dat inderdaad klopt, want daarmee 
zouden wij wel veel moeite hebben.  

De voorzitter: De wensen en bedenkingen van de PvdA zijn inmiddels ingetrok-
ken! 

Mevrouw Geurts: Dat weet ik, maar wij willen graag weten of de aanleg van die 
weg inderdaad ten koste zou gaan van de ligweide.  

De voorzitter: Ik geef nu eerst het woord aan de wethouder.  

Wethouder Litjens: Mijnheer de voorzitter. Uit alle stukken blijkt dat de horeca 
niet concurrerend mag zijn jegens elkaar. In concreto betekent dit dat alleen Gol-
den Tulip, de uitbater van de horeca van het zwembad, de eerste drie jaar de hore-
ca zal verzorgen. Als wij na drie jaar de baan terug zouden geven, komt er als het 
ware een groot hek voor te staan en zal alleen de vereniging zelf een onderge-
schikte horeca krijgen. Over en weer zullen ze daarom niet concurrerend zijn.  

Als wij de baan teruggeven, zullen wij de vereniging ook aan de baan moeten la-
ten komen. Daarvoor zal dan een doorgang moeten worden gemaakt, hetzij via het 
kleine strandje, dat overigens niet als strand gebruikt mag worden, hetzij door een 
stukje ligweide op te offeren. In goed overleg is voor het laatste gekozen.  

Mevrouw Stokbroeks: Mijnheer de voorzitter. Het is fijn dat het verhaal dat wij 
op papier hebben gezet door zoveel partijen wordt ondersteund, want wij praten al 
heel lang over de waterskibaan en die willen we nu zo snel mogelijk gerealiseerd 
hebben, zodat ze deze zomer nog kan starten.  

De reden waarom wij expliciet de horeca in de wensen en bedenkingen hebben 
genoemd is dat het stichtingsbestuur een overeenkomst heeft gesloten met de ex-
ploitant van de Golden Tulip, zodat zij aan zet zijn om daarover goede afspraken 
te maken. Wij willen heel graag – en dat wil ook de voorzitter van de vereniging, 
die ik daarover heb gebeld – dat het gewoon geëxploiteerd gaat worden door het 
stichtingsbestuur van het zwembad. Om dat echt mogelijk te maken, zal dat 
”ding” vanaf dag één goed moeten draaien en wat ons betreft hoort daar ook een 
goed functionerende horecavoorziening bij. Wij zijn dus geen voorstander van een 
ingroeimodel, waarin voorlopig een afwachtende houding wordt aangenomen, om 
er als uitbater van het zwembad pas iets mee te gaan doen als het allemaal goed 
gaat. Wij willen dat balletje heel uitdrukkelijk ook bij het stichtingsbestuur van 
het zwembad neerleggen, met een inspanningsverplichting, vandaar dat wij dit 
hebben opgenomen.  

Ik zal onze wensen en bedenkingen nu even voorlezen en ik verzoek u daarna me-
vrouw Jacobs van Weert Lokaal het woord te geven voor een toelichting op punt 
b. van de wensen.  
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 Wensen en bedenkingen van D66 e.a. 
De raad van de gemeente Weert,  
in vergadering bijeen d.d. 25 maart 2014; 
overwegende dat: 
• er al jaren over dit onderwerp wordt gesproken; 
• de waterskibaan een toegevoegde waarde heeft als het gaat om recreatie en sport; 
• er snel aan de slag moet worden gegaan zodat de waterskibaan er voor de zomer 

ligt; 
• het stichtingsbestuur van het zwembad een goede start moet kunnen maken met 

de exploitatie van de waterskibaan; 
• een goed horeca-aanbod hier onderdeel van uitmaakt; 
• dit horeca-aanbod vanaf dag 1 goed geregeld moet zijn en er daarom geen sprake 

moet zijn van een ingroeimodel; 
• wij ons realiseren dat er een contract ligt tussen stichtingsbestuur zwembad en ho-

reca-exploitant; 
• het stichtingsbestuur de partij is die afspraken maakt met de horeca-exploitant; 
• na evaluatie en overleg met de gemeente kan blijken dat de exploitatie door het 

zwembad niet haalbaar is en deze overgaat naar de waterskivereniging ENTC; 
• de toeristische meerwaarde van de waterskibaan mede afhangt van de toeganke-

lijkheid van diverse gebruikersgroepen (niet-leden) en dat dit niet geborgd is in het 
contract; 

wij de wens uitspreken dat: 
a. er een inspanningsverplichting bij het stichtingsbestuur van het zwembad wordt 

neergelegd om vanaf de opening van de waterskibaan ook de horecavoorziening 
goed geregeld te hebben, zowel voor de externe gebruikers als voor de leden van 
de vereniging. Er kan daarom geen sprake zijn van een ingroeimodel van de hore-
ca; 

b. in geval dat onverhoopt het zwembad de exploitatie niet rondkrijgt en de exploitatie 
na overleg met de gemeente naar de vereniging ENTC overgaat de waterskibaan 
ook voor niet-leden van het ENTC toegankelijk moet blijven om zodanig de meer-
waarde voor recreatie en sport te waarborgen. 

 
De voorzitter: Mevrouw Geurts had hierover een vraag gesteld. Is zij tevreden 
met het antwoord?  

Mevrouw Geurts: Ja, wij zijn er tevreden mee. Wij zullen deze wensen en be-
denkingen steunen.  

Mevrouw Beenders-van Dooren: Mijnheer de voorzitter. Het moge duidelijk 
zijn dat deze wensen en bedenkingen mij niet ver genoeg gaan. Ik ben al van het 
begin tegen de komst van de waterskibaan geweest, en wel om de volgende drie 
redenen: 1. het is geen laagdrempelige vorm van recreatie; 2. het leidt tot een aan-
tasting van de natuur aldaar; 3. het is geen taak van de gemeente, terwijl de risi-
co’s van de financiële afhandeling wel bij het zwembad, i.c. de gemeente, komen 
te liggen. Ik zal daarom tegen alle wensen en bedenkingen stemmen die worden 
ingebracht. Voorts wens ik in de notulen te laten opnemen dat ik tegen de komst 
van de waterskibaan ben, maar wel het zwembad alle succes wens met de exploi-
tatie daarvan.  

De heer Marechal: Mijnheer de voorzitter. De vorige keer heb ik niet aan de be-
sluitvorming hierover willen deelnemen en vandaag zal ik tegen alle wensen en 
bedenkingen stemmen die hierop betrekking hebben. Wat dat betreft kan ik me 
aansluiten bij de woorden van mevrouw Beenders. Ik heb er ook nog andere rede-
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nen voor, maar die laat ik nu maar ongenoemd. Ik heb ernstige bedenkingen tegen 
deze overeenkomst en zal daarom tegenstemmen. 

Mevrouw Jacobs-Verstappen: Mijnheer de voorzitter. Mevrouw Beenders en de 
heer Marechal kan ik verzekeren dat wij alle wensen en bedenkingen heel serieus 
hebben bekeken en op hun waarde geschat. Daarbij hebben voor ons andere 
overwegingen sterker gegolden, met name de verrijking van het recreatief-
toeristisch gebied en het feit dat door uitstel weer een seizoen verloren zou gaan. 
In 2012 – ik heb de notulen van de desbetreffende vergadering voor me liggen – 
was iedereen superenthousiast over alle mogelijkheden, al waren er ook heel veel 
vragen. De twee vragen die overbleven betroffen het horecaverhaal, waarop we op 
voorhand goed willen insteken, en de vraag wat er moest gebeuren als we het 
zouden teruggeven. Voor ons was essentieel, zeker omdat men niet het volledige 
huurbedrag van € 10.853,- hoefde te betalen, maar slechts € 6.000,-, dat de exploi-
tatie zó ter hand zou worden genomen, dat ook niet-leden van de vereniging er 
gebruik van zouden kunnen maken, zodat het voor het toeristisch gebied beschik-
baar blijft en de meerwaarde aan dat gebied geeft die wij ervan verwachten. Wij 
gaan ervan uit dat de eerste drie jaar succesvol zullen zijn.  

De heer Peters: Mijnheer de voorzitter. Ik volsta met het uitspreken van de wens 
dat dit een succes wordt. Ik heb er geen bedenkingen tegen. 

Mevrouw Beenders-van Dooren: Mijnheer de voorzitter. In reactie op de op-
merkingen van mevrouw Jacobs kan ik slechts zeggen dat ik niet twijfel aan de in-
tentie van de ingebrachte wensen en bedenkingen. Ik heb echter van meet af aan 
een ander standpunt ingenomen en ik hoop dat zij daarvoor ook begrip kan op-
brengen. Ik wens een ieder veel succes met de exploitatie, al blijf ik in mijn hart 
tegen de komst hiervan. Ik vind het gewoon heel jammer dat het in dit gebied 
plaatsvindt.  

De voorzitter: Ik stel vast dat de wensen en bedenkingen door alle fracties wor-
den gesteund en dat alleen mevrouw Beenders en de heer Marechal zich daarmee 
niet kunnen verenigen. 

17. 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. Stokbroeks namens de fractie D66 en de heer G. van 

Buuren namens de fractie VVD d.d. 20 december 2013 inzake vragen aan het 
college over het Regionaal kennis- en expertisecentrum te Weert, met het 
verzoek om schriftelijke beantwoording. 

 
De heer Van Buuren: Mijnheer de voorzitter. Gezien het tijdstip van beantwoor-
ding moet ik erop wijzen dat de brief wat verder teruggaat dan de weken die door 
u zijn aangegeven. Hij dateert namelijk al van december. Het betreft overigens 
niet de vestiging van een Regionaal kennis- en expertisecentrum “an sich”, maar 
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de locatiekeuze. In het rapport over de locatiekeuze wordt in vier zinnen afgedaan 
waarom de KMS geen geschikte locatie zou zijn. Dat zou naar uw zeggen geba-
seerd zijn op een gesprek met vertegenwoordigers van de “Kazerne van de toe-
komst”. Volgens mij is dat echter een gepasseerd station en het is dan ook erg 
vreemd om dat als reden aan te geven waarom die locatie niet geschikt zou zijn. In 
de beantwoording wordt daarop volstrekt niet ingegaan. In uw antwoordbrief 
schrijft u: “U vraagt om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een KMS-
locatie” en in reactie daarop wordt dan een financiële opsomming gegeven van 
datgene waarmee men bezig is. Daarmee wordt mijns inziens niet helemaal tege-
moet gekomen aan de gestelde vraag. Ik blijf van mening dat onzorgvuldig de 
keuze is gemaakt om niet naar de KMS te gaan.  

Mevrouw Stokbroeks: Mijnheer de voorzitter. Wat ik op papier had staan stemt 
aardig overeen met wat de heer Van Buuren zojuist heeft gezegd. Wij betreuren 
het dat hieraan geen inhoudelijke argumenten ten grondslag liggen en dat alleen 
maar zaken uit het verleden herhaald worden.  

Wethouder Coolen: Mijnheer de voorzitter. In de aanloop naar het raadsvoorstel 
tot beschikbaarstelling van een voorbereidingskrediet is ook het Kwadrant onder-
zocht. Toen de trajecten liepen voor de KMS en de activiteiten die we daar in ge-
zamenlijkheid met partners wilden ondernemen, is wel degelijk onderzocht of een 
match te maken was met de activiteiten die gepland waren en de doelgroep – kin-
deren van twaalf jaar en jonger – , die daar gehuisvest zou worden, maar dat bleek 
niet te kunnen. In de volgtijdelijkheid volgde toen het raadsvoorstel, vandaar dat 
wij in deze zin geantwoord hebben.  

De heer Van Buuren: Mag ik daarop nog reageren, voorzitter? 

De voorzitter: Nee, dat mag niet, want voor brieven ex artikel 40 van het regle-
ment van orde is slechts één behandelingstermijn toegestaan. 

De heer Van Buuren: Dat is erg jammer.  

De voorzitter: U kunt wel een nieuwe brief sturen. 

De heer Van Buuren: Dat zal ik zeker doen! 

De vragen en antwoorden worden voor kennisgeving aangenomen.   

 b. Brief van de heren J. Goubet en B. Peterse namens de fractie SP d.d. 10 
januari 2014 inzake vragen aan het college over versobering openbaar ver-
voer in Weert, met het verzoek om schriftelijke beantwoording. 

 
De heer Goubet: Mijnheer de voorzitter. De vragen zijn naar voldoening beant-
woord. Ik wil naar aanleiding hiervan nog slechts het volgende naar voren bren-
gen. Maandag een week geleden, nog vóór de verkiezingen, hebben wij een heel 
langdurig debat bijgewoond in Altweerterheide, waar tot mijn vreugde alle partij-
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en die in deze en ook in de volgende raad vertegenwoordigd zijn, voorstander ble-
ken te zijn van behoud van deze busverbinding. Hetzelfde geldt voor het college. 
Aan ons zal het dus niet liggen.  

De vragen en antwoorden worden voor kennisgeving aangenomen.   

 c.  Brief van mevrouw C. Beenders-van Dooren namens de fractie PvdA d.d. 22 
januari 2014 inzake vragen aan het college over onleesbare straatnaambord-
jes en voorstel gedenkteken Johnny Hoes in Stationsstraatkwartier d.d. 18 
augustus 2011, met het verzoek om schriftelijke beantwoording. 

 
Mevrouw Beenders-van Dooren: Mijnheer de voorzitter. Om te beginnen heb ik 
er kennis van genomen dat onleesbare straatnaambordjes vervangen zullen wor-
den. Wat betreft het gedenkteken voor Johnny Hoes in het Stationsstraatkwartier, 
wil ik graag benadrukken dat een bronzen borstbeeld daar nooit onze bedoeling is 
geweest; in dat geval zou het inderdaad ook door de familie Hoes bekostigd kun-
nen worden. Wij denken aan een plaquette, of een gebouw dat naar hem genoemd 
zou kunnen worden, een binnenplein, of iets dergelijks. Daarnaast herinner ik er-
aan dat ooit een motie is aangenomen voor kunstwerken in de openbare ruimte, 
waarmee misschien ook iets zou kunnen worden gedaan. Voor ons hoeft het in ie-
der geval geen bronzen borstbeeld te zijn. Bescheidenheid siert de mens ook.  

Wethouder Litjens: Mijnheer de voorzitter. Het was de uitdrukkelijke wens van 
de familie om er een bronzen borstbeeld van te maken en daarop heeft mijn voor-
ganger, in overleg met de familie, besloten dat maar niet te doen, want het zou erg 
veel geld kosten.  

Mevrouw Beenders-van Dooren: Maar iets anders zou wel kunnen…. 

De voorzitter: Nee, mevrouw Beenders, anders krijg ik direct de heer Van Buu-
ren op mijn dak! De beraadslagingen dienen zich te beperken tot één termijn. 

Wethouder Litjens: Het signaal is wel duidelijk, maar daarmee raak ik aan de 
portefeuille van iemand anders en daarom kan ik er geen toezegging over doen. 

De vragen en antwoorden worden voor kennisgeving aangenomen.   

 d.  Brief van mevrouw C. Beenders-van Dooren namens de fractie PvdA d.d. 4 
februari 2014 inzake vragen aan het college over Gezondheidscentrum Ou-
denakkerstraat Weert, met het verzoek om schriftelijke beantwoording. 

 
Mevrouw Beenders-van Dooren: Mijnheer de voorzitter. Aangezien ik hierover 
nu maar in één termijn het woord mag voeren, zal ik er in de volgende raadsperio-
de in de commissie op terugkomen, want als ik zie hoe deze vragen zijn beant-
woord, krijg ik daarvan de tranen in de ogen. Als een particulier dit zou doen, zou 
hij flink worden afgestraft. Nu betreft het een woningstichting die dingen doet die 
eigenlijk niet kunnen. Om deze raadsvergadering niet te lang op te houden, zal ik 
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erop terugkomen in de eerstkomende vergadering van de commissie voor ruimte-
lijke ordening.  

De voorzitter: Heel verstandig! 

De vragen en antwoorden worden voor kennisgeving aangenomen.   

 e.  Brief van mevrouw C. Beenders-van Dooren namens de fractie PvdA d.d. 12 
februari 2014 inzake vragen aan het college over verhullen grondverliezen 
middels dubieuze boekhoudtrucs, met het verzoek om schriftelijke beant-
woording. 

 
De vragen en antwoorden worden voor kennisgeving aangenomen.   

 f. Brief van de heer V. van Brussel namens de fractie VVD d.d. 12 februari 2014 
inzake vragen aan het college over fietsenstalling binnenstad, met het ver-
zoek om schriftelijke beantwoording. 

 
De vragen en antwoorden worden voor kennisgeving aangenomen.   

 g. Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 16 februari 
2014 inzake vragen aan het college over repetitieruimte lokale bands in De 
Bosuil, met het verzoek om schriftelijke beantwoording. 

 
Mevrouw Stokbroeks: Mijnheer de voorzitter. Het verheugt ons dat iedereen het 
erover eens is dat er ook een plek moet zijn voor repetitieruimte van de bands. 
Een beleidsplan ontbreekt echter nog en daarom willen wij de wethouder heel 
concreet vragen of er inmiddels een beleidsplan ligt en of dat, zoals wij in de krant 
hebben gelezen, ook meteen een vraag naar middelen betekent voor ofwel een 
verbouwing, ofwel een uitbreiding van de Bosuil.  

Wethouder Coolen: Mijnheer de voorzitter. Er is een beleidsplan, dat ook al in 
het college is besproken, en daarin staat hoe de Bosuil hiermee wil omgaan. Zo-
wel ambtelijk als bestuurlijk is hierover al overlegd en daarover zal de raad wor-
den geïnformeerd. 

De vragen en antwoorden worden voor kennisgeving aangenomen.   

 h. Brief van mevrouw M. Stokbroeks namens de fractie D66 d.d. 22 februari 
2014 inzake vragen aan het college over gevolgen faillissement projectont-
wikkelaar Nieuwe Borg, met het verzoek om schriftelijke beantwoording. 

De vragen en antwoorden worden voor kennisgeving aangenomen.   

18. Lijst van aan de raad gerichte brieven ingekomen in de periode 1 januari tot en 
met 11 februari 2014.  

 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt deze lijst voor ken-
nisgeving aangenomen  
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19. Lijst van aan de raad gerichte brieven waarover het college nog een voorstel 
moet doen.  

 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt deze lijst voor ken-
nisgeving aangenomen  

20. Kennisnemen van de onderstaande overzichten: 
 a. overzicht beïnvloeding onvoorziene lasten 2014; 
 b. overzicht begrotingsuitkomsten 2014; 
 c. overzicht nieuw beleid als gevolg van verlenging afschrijvingstermijnen 

2014; 
 d. overzicht reserves en voorzieningen 2014. 

 
Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden deze overzichten 
voor kennisgeving aangenomen  

20A. Motie vreemd aan de orde van de dag (SP): hondenpoepbeleid. 

 
De heer Peterse: Mijnheer de voorzitter. In de afgelopen vergadering van de 
commissie RO/EZ en de cyclus daarvoor al in de commissie AZ, is het onderwerp 
hondenpoep aan de orde geweest. Er zit een beetje een luchtje aan, omdat het be-
leid daarvoor aan de raad is, zoals u zelf trouwens ook hebt erkend. Bij onze frac-
tie, maar ook bij andere fracties, komen klachten binnen over de manier waarop 
dit beleid is ingevoerd, dan wel de wijze waarop daarmee wordt omgegaan. Daar-
om lijkt het mij verstandig dat de raad daarover een oordeel kan vellen, dan wel 
het beleid gewoon vaststellen, maar daarvoor moet het college het wel naar de 
raad sturen. In de motie roepen wij het college op het hondenpoepbeleid alsnog ter 
besluitvorming aan de raad voor te leggen, zodat wij daarover een oordeel kunnen 
uitspreken. 

 Motie M2 
De raad van de gemeente Weert,  
in vergadering bijeen d.d. 25 maart 2014; 
overwegende dat: 
- de evaluatie en herijking van het hondenpoepbeleid, die op 1 januari 2014 in wer-

king is getreden, door het college is vastgesteld en niet in de raad is behandeld; 
- het doel van dit beleidsstuk het stellen van duidelijke kaders is; 
- dit een taak van de raad is; 
- de SP-fractie op 27 januari jl. in de commissie AZ aan de orde heeft gesteld dat dit 

beleidsstuk door de raad vastgesteld had moeten worden; 
- de portefeuillehouder toen antwoordde dat dit inderdaad ten onrechte niet is ge-

beurd, maar toezegde dat de wijziging van de APV zo spoedig mogelijk aan de raad 
wordt voorgelegd, zodat het nieuwe hondenpoepbeleid kan worden gehandhaafd; 

- de PvdA in de commissie EZ/RO op 13 maart jl. aandacht heeft gevraagd voor 
klachten over het nieuwe hondenpoepbeleid; 

- ook de SP klachten vanuit de samenleving ontvangt over het hondenpoepbeleid; 
- het van belang is dat de raad zich over het hondenpoepbeleid kan uitspreken; 
draagt het college op: 
het hondenpoepbeleid alsnog ter vaststelling aan de raad voor te leggen. 
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De heer Marechal: Mijnheer de voorzitter. Ik zie het als het hoogtepunt van mijn 
raadscarrière, om met hondenpoep te eindigen! Shit happens, zeggen ze wel eens. 
Maar alle gekheid op een stokje: wij hadden hieraan graag meegedaan en kunnen 
de motie dus ondersteunen. In de commissievergadering hebben wij gewag ge-
maakt van de klachten die ons ter ore zijn gekomen. Je moet niet eerst iets doen 
en pas achteraf maatregelen nemen. Het hoort volgens de juiste procedure te gaan. 
Dat is één. En twee: zorg dan dat alles klaar is. De wethouder heeft weliswaar ge-
zegd dat alle bakken op 1 mei geplaatst zullen zijn, maar in dit geval is de burger 
hiermee niet gediend geweest.  

De heer Lempens: Mijnheer de voorzitter. Het is vandaag mijn laatste raadsver-
gadering en daarin heb ik geen behoefte aan schijterij! 

Wethouder Litjens: Mijnheer de voorzitter. De evaluatie en herijking is door het 
college gegaan, om het zo maar te zeggen, en daarna op de tilslijst gezet. Als de 
raad vindt dat hierover nog een keer apart moet worden gesproken, is het aan hem 
om het op de agenda te zetten.  

Ook mij hebben klachten bereikt over hondenbezitters, maar nu komen er klach-
ten van mensen die op bepaalde plekken de bak missen. Zij vinden dat het een 
rotzooitje wordt in de wijk nu de bakken zijn weggehaald. Wij zullen daar zeer 
nadrukkelijk naar kijken. De bakken die wij meer hebben moeten aanschaffen 
door dit in te voeren hebben wat op zich laten wachten, maar ik heb begrepen dat 
zo'n 90% van de bakken nu op de juiste plaats staan. Als het op bepaalde plekken 
niet zo is, laat ik me daarover graag bijpraten. Ik kan me echter niets voorstellen 
bij het feit dat iemand de Industriekade helemaal van bakken wil voorzien omdat 
daar een keer een hond wordt uitgelaten. Dat soort klachten krijgen we ook binnen 
en daarom wil ik het ook een beetje nuanceren. Er zijn klachten, maar of ze alle-
maal terecht zijn weet ik niet. Ik laat het aan de raad over te beoordelen of we 
hierover nog een keer apart een besluit moeten nemen. Eerlijkheidshalve voeg ik 
eraan toe dat indertijd zowel ambtelijk als bestuurlijk getwijfeld is over de vraag 
of dit echt een beleidswijziging betrof waarmee we naar de raad zouden moeten. 
Wij zullen echter de laatste zijn om ons tegen een behandeling in de raad te ver-
zetten. 

De voorzitter: Ik stel vast dat niemand meer het woord verlangt, zodat de motie 
in stemming kan worden gebracht. 

De motie wordt bij handopsteken in stemming gebracht en met de stem van de 
heer Egging tegen aanvaard.  

21. a. Kennis nemen van het proces-verbaal inzake de uitslag van de verkiezingen 
voor de gemeenteraad d.d. 19 maart 2014. 

 
De voorzitter: Dames en heren. Het Centraal Stembureau heeft afgelopen vrijdag 
besloten een beperkte hertelling te laten uitvoeren vanwege een klein verschil in 
stemmen voor gekozenen voor de VVD. Het scheelde telkens maar één stem in 
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een viertal stembureaus, die onverklaarbaar was, vandaar deze hertelling. Die her-
telling heeft niet geleid tot een verandering van personen die in de raad waren ge-
kozen voor de VVD, maar wel tot enkele andere kleine wijzigingen. Mevrouw 
Kadra heeft twee stemmen extra gekregen, de heer Sijben heeft een stem moeten 
inleveren en er was een blanco stem extra. Voor het overige zijn de verkiezingen 
goed verlopen. Binnenkort zal een en ander nog worden geëvalueerd en van het 
resultaat daarvan zal ik u uiteraard op de hoogte stellen. 

De raad neemt kennis van het proces-verbaal inzake de uitslag van de verkiezin-
gen voor de gemeenteraad d.d. 19 maart 2014. 

 b. verslag door de commissie onderzoek geloofsbrieven met betrekking tot de 
tot lid van de raad benoemd verklaarden. 

 
De voorzitter: Dames en heren. De commissie tot onderzoek der geloofsbrieven 
heeft vandaag haar werkzaamheden verricht onder voorzitterschap van de heer 
Egging. Ik geef hem het woord om de uitslag daarvan mede te delen. 

De heer Egging: Mijnheer de voorzitter. De commissie uit de raad van de ge-
meente Weert, in wier handen werden gesteld de geloofsbrieven en verdere bij de 
Kieswet gevorderde stukken, ingezonden door: 

Beenders-van Dooren, I.F.A.J., van Buuren, G.J., Cardinaal, J.M., Gooien, H.W.J., 
Duijsters, H.C.M., van Eijk, W.P.J., Engelen-Wijen, M.A., Gabriëls, G.J.W., 
Geurts, A., Goubet, J.W.J., van den Heuvel, M.J., Kadra, F., Kirkels, A.W.P., Kus-
ters, L.C.G., Küsters, P.A.M., Linskens, N.S.J., Litjens, H.A., Nouwen, J.M., Peter-
se, B., Sijben, P.J.H., Stals, H., Stokbroeks, M.M.C.F., Vossen, J.H.F., Werps, 
F.B.C., Winters, S.A.M., Yücel, F., Zaâboul, M., Zincken, R.L.A.T; 

op 21 maart 2014 en 24 maart 2014 benoemd tot leden van de raad van de gemeen-
te Weert, rapporteert de raad van de gemeente Weert, dat zij bovengenoemde be-
scheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. 
Gebleken is dat de benoemden aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoen. 

De commissie merkt op kennis te hebben genomen van de BV’s van de benoem-
den, zoals deze op dit moment zijn omschreven. Mochten de activiteiten binnen 
een BV wijzigen, dan dient het betreffende raadslid dit te melden. 

De commissie adviseert tot de toelating van alle benoemden als lid van de raad 
van de gemeente Weert, 

De voorzitter van de commissie tot onderzoek der geloofsbrieven, A.J Egging. 

De raad neemt kennis van het verslag door de voorzitter van de commissie onder-
zoek geloofsbrieven met betrekking tot de 28 tot lid van de raad benoemd ver-
klaarden. 

 c. beslissing omtrent toelating als lid van de raad van de gemeente Weert van 
de tot lid van de raad benoemd verklaarden. 
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De voorzitter: Dames en heren. Mevrouw Geelen vertoeft in het buitenland en 
heeft nog niet kunnen tekenen. U wordt thans verzocht de overige 28 raadsleden 
toe te laten als lid van de raad.  

De raad beslist tot toelating als lid van de raad van de gemeente Weert van de 28 
tot lid van de raad benoemd verklaarden. 

De voorzitter ontbindt hierna de commissie tot onderzoek der geloofsbrieven, 
onder dankzegging aan de leden voor de genomen moeite. 

Hierna schorst hij te 18.20 uur de vergadering voor de dinerpauze. 

Schorsing 

(Tijdens de schorsing is de heer Gabriëls ter vergadering gekomen.) 

De voorzitter heropent te 20.00 uur de vergadering. 

22. Afscheid van de scheidende raadsleden. 

 
De voorzitter: Geachte leden van de raad, wethouders, maar vooral ook partners, 
familie, vrienden, bekenden en andere belangstellenden. Ik heet u als voorzitter 
van de raad van harte welkom op deze bijzondere dag. Het moment is aangebro-
ken om afscheid te nemen van de gemeenteraad van de periode 2010-2014. De 
laatste inhoudelijke besluiten van deze raadsperiode zijn zojuist genomen en de 
nieuwe raad kan op 27 maart a.s. om 00.00 uur het stokje overnemen.  

Het is voor mij de eerste keer dat ik in Weert de afsluiting van een raadsperiode 
meemaak en daarbij hoort altijd een terugblik op de afgelopen periode. Die afge-
lopen periode werd in Weert gekenmerkt door de vele persoonlijke wisselingen, 
het partij hoppen. De SP-fractie is zelfs geheel vernieuwd en verjongd. Vijf raad-
sleden hebben om uiteenlopende redenen besloten om de Weerter politiek te ver-
laten. Weet u het nog: de heren Beuvens, Heuvelmans, P. Lempens, Tak en 
Weekers. Vijf raadsleden hebben zich aangesloten bij een andere fractie, of zijn 
zelfstandig verder gegaan. Wethouder Kirkels heeft zijn functie neergelegd. Ook 
in de ambtelijke organisatie is het een en ander veranderd. Er is een nieuwe ge-
meentesecretaris aangetreden en er heeft een grote reorganisatie plaatsgevonden. 
Er was grote vreugde vanwege de huwelijken van mevrouw Stokbroeks en de heer 
Goubet en de geboorten van Noël Lempens en Morris en Vigo Cardinaal, en ook 
intens verdriet vanwege ziekte en overlijden in de familiekring. 

U hebt als raad enkele belangrijke besluiten genomen. Ik zal enkele in het oog 
springende zaken de revue laten passeren. 

Een van de belangrijkste was naar mijn idee de Structuurvisie Weert 2025. U hebt 
daarmee uw schaduw vooruit geworpen. Ook met het nieuwe bestemmingsplan 
buitengebied. Beide waren schoolvoorbeelden van beslissingen met een open 
communicatie en participatie met burgers en instellingen. U hebt ook een nieuw 
subsidiebeleid vastgesteld, altijd een heikel punt. U hebt besluiten genomen op het 
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terrein van de regionale samenwerking. De gemeente heeft deelgenomen aan de 
Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML), welk samenwerkingsverband 
vanaf dit jaar verder gaat als Samenwerking Midden-Limburg. Weert is onderdeel 
van Keyport, de economische samenwerking tussen ondernemers, overheid en 
onderwijs van zeven gemeenten. U hebt het finale besluit genomen over de Poort 
van Limburg, afgelopen weekend geopend, en ook het rekenkamerrapport over dit 
project voor uw rekening genomen. U nam besluiten op het gebied van de Wet 
werk en bijstand, de Wet werken naar vermogen, de Wet maatschappelijke onder-
steuning, de decentralisatie van de jeugdzorg, het minimabeleid en de veranderin-
gen in het sociale domein. U kreeg te maken met de besluitvorming over de Risse 
en de fusie met de Westrom. U nam onder grote maatschappelijke druk besluiten 
over de scholen Leuken en Laar/Laarveld. Het Beekstraatkwartier, nog niet af. U 
hebt krediet beschikbaar gesteld voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis. Af. 
En tijdens uw raadsperiode in Weert is Weert Sportgemeente van Nederland ge-
worden, de Groenste stad van Nederland, de Groenste stad van Europa en we gaan 
nu zelfs samen met de provincie Limburg voor de Groenste stad ter wereld. 

In 2011 hadden we de eer om samen met de gemeente Thorn de nationale viering 
van Koninginnedag te mogen organiseren en u hebt besloten om van het jubileum-
jaar Weert 600 jaar stad een mooi feest te maken en daarvoor middelen beschik-
baar te stellen. Last but not least hebt u in het voorjaar van 2011 het beste besluit 
genomen van de afgelopen vier jaar. U besloot namelijk om Jos Heijmans voor te 
dragen als burgemeester van Weert en daar ben ik u tot op de dag van vandaag er-
kentelijk voor! 

Het waren niet altijd eenvoudige beslissingen, op de laatste na natuurlijk, maar u 
nam ze weloverwogen. Voor u als raad stond altijd het belang van de stad voorop. 
Politieke partijen verschilden soms wel eens van mening over de manier waarop 
het belang van de stad het best gediend kon worden, maar u bleef elkaars mening 
respecteren, en zo hoort het ook in de democratie. Een groot goed voor de stad 
Weert, waarmee ik u wil complimenteren.  

Vandaag is het ook een bijzondere dag omdat we van 16 raadsleden afscheid ne-
men, van wie er 14 aanwezig zijn. Met die 16 raadsleden verdwijnt ook veel ken-
nis en ervaring, met name door het afscheid van Frans Adriaens, die maar liefst 32 

jaar raadslid is geweest. Ik heb het eens opgeteld: bij elkaar nemen we vandaag 
afscheid van 150 jaar raadslidmaatschap, gemiddeld bijna 10 jaar per afscheid ne-
mend raadslid. Ervaring, dames en heren, is mooi, maar nieuwe creatieve mensen 
is nog mooier. Gelukkig komen er in de nieuwe gemeenteraad veel jonge, nieuwe, 
enthousiaste, creatieve mensen voor terug. Dat neemt niet weg dat wij de afscheid 
nemende raadsleden erg dankbaar zijn voor hun inzet in de afgelopen jaren. Al die 
raadsleden hebben zich enorm ingezet voor de stad. Sommigen deden dat als 
woordvoerder tijdens een commissie- of raadsvergadering, anderen leverden meer 
achter de schermen in de fractie hun bijdrage, en weer anderen gingen liever de 
straat op. Sommige vergaderingen duurden meerdere avonden en soms moest 
zelfs een extra vergadering worden ingelast. Voor u als raadslid betekende dat 
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veel vergadertijd en ook veel voorbereidingstijd, tijd die ten koste ging van – en ik 
spreek uit ervaring – uw sociale leven.  

Ik spreek nogmaals van harte mijn waardering uit voor uw inzet. U hebt de stad 
Weert goed gediend, een voorbeeld voor menige andere gemeente. 

Alvorens ik mij richt tot degenen die afscheid nemen, is het woord thans aan de 
griffier. 

Mevrouw Wolfs-Corten: Geachte raadsleden, wethouders, familieleden en be-
langstellenden. Het is allesbehalve gebruikelijk dat de griffier tijdens een raads-
vergadering het woord voert, maar vanavond maak ik graag van deze bijzondere 
gelegenheid gebruik om het woord tot u te richten. 

Als griffier werk je voor de gemeenteraad en heb je te maken met een werkgever 
die uit een groot aantal personen bestaat, in ons geval 29. Van tevoren weet je dat 
deze werkgever elke vier jaar in samenstelling wijzigt, en dat betekent onherroe-
pelijk elke vier jaar afscheid nemen van mensen met wie je fijn hebt samenge-
werkt. De relatie tussen de raad en de griffie is in Weert altijd uitstekend geweest. 
We konden altijd op elkaar vertrouwen. Voor u als raad is het belangrijk te weten 
dat u over medewerkers beschikt die loyaal zijn aan u en uw belangen binnen de 
gemeente behartigen. De griffie opereert in een politiek krachtenspel dat soms 
plotseling kan escaleren. Voor de griffie is het daarom goed te weten gesteund te 
worden door haar opdrachtgever, de raad, als het politiek spannend wordt. Ik 
meen te mogen constateren dat we beiden hierin ook de afgelopen vier jaren goed 
geslaagd zijn. 

In de raadsperiode die wij vanavond afsluiten zijn weer complexe inhoudelijke 
dossiers behandeld; de burgemeester noemde ze zojuist al. Als griffier heb ik met 
bewondering gezien hoe u zich als raadsleden hebt verdiept in deze onderwerpen. 
Het is niet eenvoudig om naast een baan, die in de Gemeentewet gemakshalve als 
een nevenfunctie ten opzichte van het raadswerk wordt beschouwd, een gezin en 
een sociaal leven nog tijd en energie te vinden om voor de gemeente te werken. Ik 
heb daar diep respect voor en betreur het dan ook dat het respect van een deel van 
de inwoners voor uw werk minder wordt. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de dalende 
opkomsten bij verkiezingen, maar u merkt het helaas ook aan de reactie van som-
mige inwoners op door u genomen besluiten en de standpunten die u daarbij als 
raadslid hebt ingenomen. Deze reacties worden steeds directer, negatiever, per-
soonlijker en soms zelfs ronduit bedreigend. Helaas is dat een tendens die tegen-
woordig breed in het maatschappelijk verkeer merkbaar is, maar we moeten ons 
daartegen blijven verzetten. Helaas worden we ook op persoonlijk vlak gecon-
fronteerd met minder leuke dingen. En aantal van u kreeg de afgelopen jaren te 
maken met ziekte, bij uzelf of bij uw dierbaren. Het is goed te zien dat u elkaar 
ook in die situaties onderling steunt. 

Maar terug naar het mooie van het raadswerk. Persoonlijk vind ik het politieke 
proces het meest boeiend op momenten waarop moeilijke dossiers aan de orde 
komen. Dat kunnen inhoudelijk complexe dossiers zijn, maar ook zaken waarbij 
er vanuit de maatschappij grote druk wordt uitgeoefend, of waarmee belangen van 
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personen of groepen zijn gemoeid en er besluiten moeten worden genomen waar-
van je van tevoren weet dat er altijd mensen teleurgesteld zullen zijn. Je voelt dan 
de spanning oplopen voor zo’n beladen vergadering. U bereidt zich goed voor, 
verzamelt extra informatie, overlegt binnen uw fractie en met de mensen die het 
betreft, weegt alle voors en tegens tegen elkaar af, bepaalt uw standpunt en gaat 
dan de vergadering in, gewapend met argumenten, moties en amendementen. On-
danks hetgeen allemaal om de vergadering heen speelt, wilt u oprecht de juiste be-
slissing nemen voor Weert. Het belang van Weert staat altijd voorop. De meeste 
mensen hebben geen idee wat u allemaal doet in het kader van uw voorbereiding, 
omdat deze voorbereiding zich buiten de raadzaal afspeelt. Omdat wij als griffie 
met name in dit soort situaties intensief met u samenwerken, zien wij uw inzet 
wel. U maakt met uw inzet echt het verschil voor de stad.  

Verder zijn het vaak de onverwachte dingen die u en ons werk extra jus geven. Ik 
wil er drie even aanstippen.  

De heer Adriaens die als waarnemend raadsvoorzitter geen gelegenheid voorbij 
laat gaan om mopjes te vertellen; hij noemt ze zelf liefkozend “krölkes”. Denk je 
als griffier een keurige speech voor de installatievergadering van de nieuwe bur-
gemeester te hebben geschreven voor de waarnemend raadsvoorzitter, dan blijken 
er op de dag zelf ineens grapjes in te zitten als “Vrouwen zijn er om lief voor te 
zijn, niet om ze te begrijpen”, of: “Zij heeft te dikke billen, maar ik zit er niet 
mee”. De commissaris van de Koning, die met zijn kabinetschef aanwezig was om 
de burgemeester te installeren, kon er hartelijk om lachen. 

Dan was er nog de raadsvergadering van 30 januari 2013, waarin uw raad een ver-
zustering met het district Yuhang van de Chinese stad Hangzhou aanging. Deze 
vergadering werd voorgezeten door de tweede waarnemend raadsvoorzitter, de 
heer Sijben. Groot was zijn en mijn verbazing, toen ons enige dagen na de raads-
vergadering werd gevraagd om een Chinees raadsbesluit te ondertekenen. Voor 
degenen die het willen zien: ik heb het bij me. We moesten er maar op vertrouwen 
dat alles netjes vertaald was, want je weet op zo’n moment echt niet waar je je 
handtekening onder zet! 

Ook buiten de raadsvergadering om gebeuren er leuke dingen. Mevrouw Nouwen 
en ik hebben een dag door het zuiden van Nederland en een deel van Vlaanderen 
rondgereden, om een geschikte locatie te zoeken voor de selectiegesprekken met 
de burgemeesterskandidaten. Om niet op te vallen deden we dat natuurlijk onder 
valse voorwendselen. We stelden ons voor als dames van een adviesbureau dat 
vergaderingen en bijeenkomsten organiseert voor opdrachtgevers in het bedrijfs-
leven. Het ging vrij aardig. Onze rol ging ons gaande de dag steeds beter af, maar 
toen bij één van de potentiële vergaderlocaties ons visitekaartje werd gevraagd, 
kregen we het toch even warm, want daar hadden we natuurlijk niet aan gedacht! 
We zijn maar snel weer verder gereden. Ook dat hoort bij het raadswerk. 

Helaas is de tijd van afscheid nemen weer gekomen. We nemen vanavond niet al-
leen afscheid van 16 raadsleden, maar ook van de raad van 2010-2014. Elke ge-
meenteraad heeft zijn eigen sfeer, gewoonten en omgangsvormen. Met de installa-



25 maart 2014 25 
  

tie van de nieuwe raad, overmorgen, komt er een heel nieuwe raad en gaan we 
opnieuw afspraken maken over hoe we de komende jaren gaan werken en waar de 
speerpunten komen te liggen. Wij gaan als griffie de nieuwe uitdagingen graag 
met de raad aan.  

Mede namens de plaatsvervangend griffier wil ik u allen bijzonder bedanken voor 
de goede en prettige samenwerking in de afgelopen jaren en het vertrouwen dat u 
daarbij in ons gesteld hebt. Tegen de raadsleden die vanavond afscheid nemen zou 
ik nog willen zeggen: ook voor u staat de deur van de griffie altijd nog open. Kom 
gerust nog eens langs. Het ga u goed. Dank u wel (Applaus) 

De voorzitter: Dank u wel, griffier. 

Dames en heren. We gaan nu over tot het afscheid nemen van de raadsleden. Ik 
zal hen één voor één afgaan in een speciale volgorde. Ik verzoek de raadsleden 
rustig te luisteren naar het verhaal dat ik afsteek, daarna naar voren te komen, sa-
men met partner, indien aanwezig, zodat ik hun een bos bloemen en een cadeau 
kan overhandigen. Daarna krijgt elk raadslid dat de revue is gepasseerd ook de ge-
legenheid om u nog even toe te spreken. Verder kondig ik u alvast aan dat een 
aantal raadsleden vanavond een Koninklijke onderscheiding ontvangt, en wel de 
raadsleden die voor een onderscheiding in aanmerking komen en van wie al vóór 
de verkiezingen bekend was dat zij vandaag ook daadwerkelijk afscheid zouden 
nemen als raadslid. Er zijn nog raadsleden die er ook voor in aanmerking komen 
en van wie we ook afscheid nemen, maar van hen wisten wij dat nog niet zeker en 
dan zal wellicht een Koninklijke onderscheiding worden uitgereikt bij de algeme-
ne gelegenheid die op 25 april a.s. zal plaatsvinden. 

En dan nu de raadsleden die afscheid nemen. 

 De heer Tullemans. Op 26 juni 2013 bent u als laatste nieuwkomer in deze raad 
beëdigd. U nam de plaats in van de heer Van Eersel, die wethouder was gewor-
den. Na driekwart jaar neemt u dus alweer afscheid van de lokale politiek. In deze 
korte tijd hebt u toch een beeld kunnen krijgen van wat het raadslidmaatschap al-
lemaal inhoudt. U maakte deel uit van de commissie economische zaken, waarin 
de afgelopen tijd de samenwerking binnen Midden-Limburg een belangrijk on-
derwerp was. Naast uw raadslidmaatschap bent u directeur van het transportbe-
drijf LTT in Weert. Verder bent u voorzitter van de Stichting 8 x 11-jarig bestaan 
Stadsvastenavondvereniging, op z’n plats de Rogstaekers, waarvan u in 2005 prins 
was.  
Meneer Tullemans. Ik dank u heel hartelijk voor uw inzet, helaas kort, maar de 
Weerter gemeenteraad wenst u veel succes toe met uw transportbedrijf, uw carna-
valsactiviteiten en uw politieke loopbaan, wellicht op de achtergrond.    (Applaus) 

 De heer Vincent van Brussel. U was gedurende één periode raadslid, eerst voor 
D66, in 2013 stapte u over naar de VVD. U was lid van de commissie economische 
zaken, waarvan u ook plaatsvervangend voorzitter was, en lid van de agenda-
commissie. Na de overstap naar de VVD werd u ook lid van de commissie ruimte-
lijke ordening. U maakte zich onder andere sterk voor het verbeteren van het eco-
nomisch klimaat in Weert, onder meer door te pleiten voor het creëren van een 
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goede infrastructuur hiervoor. Gaandeweg uw raadslidmaatschap groeide u in uw 
rol als raadslid. In uw dagelijks werk bent u directeur/eigenaar van Van Brussel & 
Co Van Overzee. De afgelopen tijd hebt u het echter als gevolg van persoonlijke 
familieomstandigheden niet gemakkelijk. Wij weten het allemaal en wensen u met 
uw verdrietige thuissituatie heel veel sterkte toe. 

Meneer Van Brussel. Hartelijk dank voor uw inzet voor de Weerter gemeenteraad. 
 (Applaus) 

 De heer Harry Peters. U was ook gedurende één periode raadslid, en wel namens 
de VVD. Het was een woelige periode voor de VVD. De partij ging van start met 
een ongekend groot aantal raadsleden, die plots een team moesten vormen. Er 
heeft in de afgelopen jaren een aantal personele wisselingen plaatsgevonden bin-
nen de fractie en wethouder Kirkels – ik memoreerde het al – legde zijn functie 
neer. Toen hij in het college werd opgevolgd door Frans van Eersel, werd u frac-
tievoorzitter. Dat had u niet voorzien toen u raadslid werd. Een bliksemcarrière. U 
was aanvankelijk lid van de raadscommissie welzijn en later van de commissie al-
gemene zaken. Uw achtergrond als accountant kon u goed inzetten bij de beoorde-
ling van de jaarstukken in een financiële cyclus. U was ook lid van de commissie 
onderzoek jaarrekening en toen u fractievoorzitter werd ook van het fractievoor-
zittersoverleg en van de vertrouwenscommissie. Naast uw werkzaamheden voor 
de raad hebt u zich vooral verdienstelijk gemaakt in de sport. U bent voorzitter 
van het Atletenfonds en ook hebt u zich lange tijd ingezet voor de Atletiekunie, 
het NOC*NSF en de Belangenorganisatie voor de sport. 

Meneer Peters. Ook voor u geldt: hartelijk dank voor uw inzet voor de stad Weert. 
 (Applaus) 

De heer Peters: Mijnheer de voorzitter. Van deze gelegenheid wil ik maar met-
een gebruik maken om even het woord te nemen. Ik heb geen speech voorbereid; 
ik heb het even willen laten afhangen van wat u mij te vertellen had, en dat viel 
allemaal reuze mee, moet ik zeggen. Ik wist niet dat ik in een tijd van vier jaar zo-
veel heb kunnen doen, maar u hebt dat kennelijk heel goed bijgehouden.  
U memoreerde het al: ik ben accountant van beroep, althans: dat was ik, en ac-
countants zijn gewend balansen te maken. Er zijn een paar raadsleden – ik kijk 
even naar links – die wat anders tegen een accountant aankijken en ze betitelen als 
“uurtje factuurtje”, maar zo is het echt niet hoor! Ik heb voor mezelf ook een ba-
lans opgemaakt over de afgelopen vier jaar. Meestal doe je dat aan het einde van 
een jaar, een boekjaar is immers twaalf maanden, maar dit was een boekjaar van 
vier jaar, en dat kun je indelen in tweeën. In het eerste jaar kom je binnen in een 
raad en je weet niks. Ik wist bij god niet wat een motie was of een amendement, 
behalve dan uit de theorie vroeger. Ik was nooit in de raadzaal geweest om een 
commissievergadering bij te wonen of om te spreken in een raadsvergadering. Ik 
heb mijn agenda toen meteen maar weggegooid, want daar kun je niks mee. Het 
eerste jaar is een kwestie van inwerken en lezen: in fractie, in de commissie, in de 
raad, veel te veel lezen. In het tweede jaar ging het wat beter; dan lees je niet meer 
zo veel.  
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Op 13 februari 2013 werd ik fractievoorzitter. Een toenmalige collega vroeg me of 
ik me wel realiseerde dat ik eigenlijk de hoogste baas was in de gemeente Weert, 
als fractievoorzitter van de grootste partij. Dat realiseerde ik me helemaal niet, 
maar dat schijnt zo te zijn. Dat jaar ging het goed. Je beschouwt jezelf als een 
soort herder die probeert de schaapjes binnen het hok te houden, maar sommige 
schaapjes voelden zich toch niet thuis in dat hok, om hun moverende redenen, en 
sprongen over het hek. Er ging er één, er ging er nog één en een derde, en dan 
denk je: verdorie, waar gaat dat naartoe? U mag rustig weten dat ik toen heb ge-
zegd: als dit aan mij ligt, spring ik ook over het hek en stop ik ermee. Maar geluk-
kig lag het niet aan mij en gelukkig was er ook een ander schaapje, dat via een an-
der hek bij ons binnenkwam. Als je teruggaat van negen naar zes, dan naar zeven 
en weer naar zes, denk je: oei, dat gaat de verkeerde kant op, maar gelukkig zijn 
we geëindigd op zeven.  
Dat was mijn balans. Persoonlijk heb ik er veel van geleerd. Ik heb veel mensen-
kennis opgedaan. Ik heb de afgelopen twee jaar heel veel moeten praten en intus-
sen leer je ook wel omgaan met mensen. De balans sluit wat mij betreft positief. U 
weet: een balans moet altijd sluiten, debet moet altijd gelijk zijn aan credit, en je 
hoopt dan nog iets over te houden. Nou, dat heb ik zeker wel gedaan. 
In de toekomst wens ik de nieuwe raad heel veel succes. Er komt heel wat op de 
nieuwe raad af met alles wat per 1 januari 2015 door onze wijze heren in Den 
Haag over het hek wordt gegooid naar de gemeente. Ik hoop dat de raad, de amb-
tenaren en het college het aan kunnen.  
Tot slot een woord van dank aan mijn collega-raadsleden. Toen de gouverneur 
hier ergens in december op bezoek was, vroeg hij tijdens de lunch hoe de sfeer 
was binnen de raad in Weert. Iedereen verzekerde dat die sfeer voortreffelijk was, 
en dat was ook zo. We kunnen goed met elkaar omgaan. Tijdens de vergadering 
kunnen we elkaar, de één wat meer dan de ander, de pis lauw maken, om het plat 
uit te drukken, maar na afloop zijn we altijd weer bereid elkaar de hand te geven 
en in een goede sfeer de zaal te verlaten. 
De nieuwe raad wens ik veel succes. Het college dank ik voor alle werkzaamhe-
den in de afgelopen jaren. Ook uw werk wordt af en toe zeer ondergewaardeerd. 
Wat de griffier over ons zei, geldt ook voor het college. De mensen begrijpen niet 
altijd wat wij doen. Ik dank de griffie voor de ondersteuning en ik dank mijn col-
lega-raadsleden. (Applaus) 

De voorzitter: Dank voor uw mooie woorden.  

 De heer Hans Marechal. Van u is al een keer eerder afscheid genomen als raads-
lid, en wel in maart 2010. U was toen sinds 2006 raadslid. In 2012 werd u opnieuw 
raadslid, omdat de heer Heuvelmans de raad verliet om wethouder te worden in de 
gemeente Stein. Het begint een beetje op Hansje Davids te lijken! U was in de af-
gelopen twee jaar lid van de commissie economische zaken. Daarin maakte u 
goed gebruik van de rondvraag, door vragen die vanuit de samenleving gesteld 
werden door te spelen. U bent te typeren als iemand die duidelijkheid vraagt van 
het bestuur, maar dan ook het vertrouwen kan geven om de zaken uit te voeren. U 
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was een prettig raadslid. In uw dagelijks leven bent u nog steeds druk, onder ande-
re als manager Promenzo, Centrum voor leren en werk in het concern GGZE te 
Eindhoven. 
Meneer Marechal, ook voor u namens het gemeentebestuur en de inwoners van de 
stad Weert bedankt voor uw inzet. Ik wens u nog vele goede jaren toe. (Applaus) 

De heer Marechal: Mijnheer de voorzitter. Dank voor de mooie woorden. Ik voel 
me nog niet zo’n come back boy of zoiets, maar ik vond het wel fijn om terug te 
komen. In de periode 2006-2010 heb ik veel plezier gehad in de raad, al was het 
vervolgens teleurstellend wat de kiezer deed. Maar de kiezer heeft altijd gelijk. Ik 
houd van democratie en als de kiezer anders beslist, nu ook, is dat niet anders. Dat 
is de werkelijkheid. Als je bij een landelijke partij hoort en als het dan in Den 
Haag regent, druppelt het hier, of omgedraaid, maar het heeft wel gevolgen. Daar 
moet je mee leren leven, het is niet anders.  
Als mij gevraagd wordt wat de afgelopen twee jaar mijn hoogtepunt is geweest, 
was dat niet vanavond, al heb ik dat daarstraks wel gezegd bij het hondenpoepbe-
leid. Wat ik belangrijk vond, is het vorig jaar ook gebeurd. Ik werd ’s nachts wak-
ker van iets wat in de commissievergadering had plaatsgevonden. Een ambtenaar 
maakte toen de opmerking dat, als de raad de moed had om iets samen te voegen, 
dat wel eens voordeel zou kunnen opleveren voor de stad. Dat bleef mij de hele 
tijd bij. Op dinsdagochtend, ik zat samen in de auto met Conny Beenders, heb ik 
toen de betrokken ambtenaar gebeld en gevraagd of het klopte wat ik die nacht 
bedacht had en of zij dat ook bedoeld had. Ja, zei ze: dat bedoelde ik ook, maar 
het is niet opgepakt. Nou, was mijn antwoord, dat treft, want ik heb het wel opge-
pakt. Ik heb vervolgens de griffie gebeld en de ambtenaar aan het werk gezet, om-
dat woensdagavond een vergadering was waarin ik een motie vreemd aan de orde 
van de dag heb kunnen indienen, met grote dank aan de mensen die me toen ge-
holpen hebben. De raad is op dat moment over zijn eigen schaduw heen gestapt 
om een besluit te nemen over iets wat hij normaal nooit zou doen. Er moest een 
besluit worden genomen over 2014. Het was het bekende verhaal van het koppelen 
van de Stationsstraat aan de Driesveldlaan. Wat ik daar mooi aan vond, was dat je 
voor de stad zo € 600.000,- à € 700.000,- kon besparen, al bleek het later misschien 
wel een paar miljoen te zijn. Het is de moeite waard geweest om daarvoor ’s 
nachts een keer wakker te worden. Als dat mijn bijdrage is geweest in de afgelo-
pen jaren, heb ik daar in ieder geval veel voldoening van.  
Mijn dank uiteraard aan mijn vrouw. Ze zegt altijd wel: ik sta hem wel af, maar je 
moet het wel doén. Het is eerder al gezegd: het gaat altijd ten koste van je sociale 
leven. Ik dank de PvdA-Weert, de fractie, het bestuur en de steunfractie. Ik dank 
de collega’s, het gemeentebestuur, de griffie uiteraard, de ambtenaren en ook de 
dames die voor de koffie zorgden, voor de bloemetjes die we af en toe kregen, 
maar ook voor de ondersteuning. Het is altijd een genoegen geweest. Ook de por-
tier die altijd achter in de loge zit zeg ik dank. Deze mensen worden vaak verge-
ten, maar ze leveren een wezenlijke bijdrage aan ons welzijn en aan onze stad. 
Dank jullie wel. (Applaus) 
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De voorzitter: Dank je wel Hans, ook voor de woorden die je hebt gesproken tot 
de dames van de koffie, van wie we er binnenkort één gaan missen. Anja gaat er-
gens anders werken, dames en heren. 

 De heer Boonen. U bent zeven jaar raadslid geweest namens de VVD, met een 
onderbreking van vier jaar. U was altijd lid van de raadscommissie algemene za-
ken, waarin u zich vooral richtte op financiën, openbare orde en veiligheid. U was 
tevens plaatsvervangend voorzitter van de commissie AZ, maar ook lid van de 
agendacommissie en plaatsvervangend lid van de commissie onderzoek jaarreke-
ning. Naast het raadslidmaatschap bent u directeur van Aebo BV en vennoot van 
het Blaakven VOF, maar ook lid van de Milieucommissie Luchtvaartterrein Budel 
en penningmeester van de VVD afdeling Weert. Ik kan u als raadslid typeren als 
principieel, goed voorbereid en consequent. 
Meneer Boonen, ook namens het gemeentebestuur en de inwoners van de stad 
Weert wil ik u hartelijk danken voor uw inzet in de afgelopen jaren. (Applaus) 

De heer Boonen: Dank voor uw woorden. Voorzitter, griffier, heren wethouders, 
ambtenaren, collega-raadsleden, dames en heren. Voordat ik wat mensen ga be-
danken, wil ik op wat dingen terugkijken.  
Waarmee ik persoonlijk in al die jaren heel veel moeite heb gehad, is het integri-
teitsbeginsel en de belangenverstrengeling: hoe daarmee als raadslid om te gaan? 
Dat is altijd moeilijk als je publiekelijk veel met mensen omgaat en overal op 
wordt aangesproken, zeker bij ons in de horeca. Wanneer bemoei je je dan wel 
met een discussie en wanneer niet? Sommige dingen zijn heel duidelijk. Zoals u 
weet, heb ik iedere keer als in deze raad gediscussieerd werd over de Poort van 
Limburg deze zaal verlaten, omdat men vond – en ikzelf trouwens ook – dat ik 
daarbij te emotioneel betrokken was; niet alleen was het een oud familiebedrijf, 
maar ik zou er volgens anderen ook zakelijke belangen bij hebben. Om een dis-
cussie daarover te voorkomen, heb ik nooit aan die beraadslagingen deelgenomen. 
Wat meer moeite heb ik gehad met momenten waarop het ging over een algemeen 
belang, en dan heb ik het bijvoorbeeld over paracommercie, want per slot van re-
kening ben ik volksvertegenwoordiger, ook voor een beroepsgroep die achter mij 
staat, in dit geval de horeca. Als je het dan over paracommercie hebt, wordt dat 
toch vaak gezien als een belangenverstrengeling, omdat je er persoonlijk belang 
bij zou hebben. Het is echter niet het persoonlijk belang, maar het algemeen be-
lang van een bepaalde beroepsgroep. Het is niet alleen het geval bij de horeca, er 
komen meer zaken bij kijken. In de laatste commissievergadering hebben we het 
erover gehad dat paracommercie breder is dan alleen de horeca; toen hadden we 
het over de omroep. Wie schetst mijn verbazing dat ik vrij recent te horen kreeg 
dat met name in de lokale omroep momenteel commerciële mensen in aan het 
stappen zijn? Op het moment dat dat gebeurt, moeten we ons als raad gaan afvra-
gen of het nog wel verantwoord is om subsidies te geven aan zo’n lokale omroep, 
anders is er ook weer sprake van paracommercie en oneerlijke concurrentie. Het-
zelfde geldt natuurlijk voor de algemene leegstand die we in Weert op dit moment 
hebben in het winkelcentrum, in kerken en dat soort gebouwen. U zult er met z’n 
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allen op moeten toezien dat die gebouwen en lege ruimten niet gebruikt gaan 
worden voor paracommerciële activiteiten, waardoor oneerlijke concurrentie zou 
ontstaan voor andere, reguliere ondernemers. De nieuwe raad bind ik graag op het 
hart om daarop heel alert te zijn. U merkt: ik spreek als ondernemer, dat ben ik in 
hart en nieren en ik hoop dat te kunnen overdragen op de nieuwe mensen. 
Zoals u al zei, zit ik met een tussenpoze inmiddels twaalf jaar in de raad. Ik heb 
mijn werk met veel enthousiasme gedaan, in de ene periode wat meer dan in de 
andere, maar dat heb je nu eenmaal gewoon. Mijn fractiegenoten van de VVD 
dank ik allereerst heel hartelijk voor de prettige samenwerking die wij in al die 
tijd hebben mogen ondervinden. Daarnaast wil ik uiteraard ook mijn andere colle-
ga’s in de raad heel hartelijk danken voor de prettige samenwerking. Het ging af 
en toe hard, en dat moet ook, maar we hebben ook gelachen met elkaar. Later 
konden we samen altijd rustig een glas bier drinken.  
Een bijzonder woord van dank aan de burgemeester en de griffie voor de prettige 
samenwerking in deze jaren. De nieuwe raad en het nieuwe college wens ik heel 
veel succes. (Applaus) 

De voorzitter: Dank u wel meneer Boonen. 

 Mevrouw Op den Kamp-Smans. Marianne, ook van u hebben we in maart al een 
keer afscheid genomen als raadslid. U was toen sinds 2006 raadslid. In april 2010 

kwam u echter weer in de raad, omdat Harrie Coolen opnieuw werd benoemd tot 
wethouder. Net als in de eerste raadsperiode maakte u in de afgelopen vier jaar 
deel uit van de raadscommissie welzijn. Daarnaast was u in het dagelijks werk ge-
detacheerd bij Actief Bodembeheer de Kempen. U neemt nu bewust afscheid van 
de raad, aangezien u zich niet meer herkiesbaar hebt gesteld. De afgelopen raads-
periode was voor u vanwege familieomstandigheden ook niet gemakkelijk, maar u 
hebt nooit uw raadswerk verwaarloosd. Ik wens u oprecht veel sterkte en geluk 
toe in de periode die nu gaat komen. Als raadslid was u altijd duidelijk in uw 
vraagstelling en wanneer een antwoord niet naar tevredenheid was, gaf u dat ook 
aan en vroeg u door. Regelmatig betrof dit sport en sportbeleid. 
Mevrouw Op den Kamp, namens de stad Weert, de inwoners en uw collega’s har-
telijk dank voor uw inzet voor de stad Weert. (Applaus) 

Mevrouw Op den Kamp-Smans: Lieve allemaal, en hiermee bedoel ik iedereen 
die hier aanwezig is, ook de ambtenaren etc. die er niet zijn. Voor mij zit het erop. 
Het waren acht geweldige jaren. Bedankt. 
Zo, nu kan ik wel gaan, maar ik ga toch nog even door. Een aantal zaken wil ik 
nog naar voren brengen, nu ik de kans heb.  
Collegae raadsleden, wethouders en burgemeester. We lagen wel eens in de 
clinch, maar we deden dit met de intentie het beste voor Weert en zijn inwoners te 
realiseren. Dat is in ieder geval iets wat wij gezamenlijk dragen. Dat de gedachten 
en keuzes hierover niet altijd dezelfde waren en zullen zijn,  ligt voor de hand. 
Over het algemeen komen we dankzij discussies tot een besluitvorming die wel-
overwogen was en is. Hieraan voeg ik onmiddellijk toe dat we over het algemeen 
op een faire manier zaken konden doen. De politiek in Weert is voor volgers in 
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het algemeen rustig, misschien zelfs saai. Voor mij is dat een aanwijzing dat de 
zorg voor de belangen van onze inwoners voorop staat. Als het onrustig is, ligt de 
oorzaak meestal in conflicten die afleiden van de opdracht die wij als raad hebben. 
Helaas liep niet alles altijd even goed. Een wethouder moest het college verlaten, 
opvallend veel raadsleden wisselden van partij, of gingen zelfstandig door. Ook 
om niet politieke redenen zijn enkele collega’s vertrokken. Geen enkele fractie 
ziet er qua samenstelling nog hetzelfde uit als aan het begin van deze periode. 
Jammer, maar het is niet anders.  
Naast het zakelijke kan ik zeggen fijne collega’s te hebben gehad aan jullie, colle-
gae die meeleefden met goede en verdrietige zaken. Dat heb ik ondervonden en 
gevoeld. Daarvoor zeg ik: bedankt! Hopelijk heb ook ik bij ieder van jullie mijn 
betrokkenheid en medeleven voldoende kunnen laten blijken. 
In de afgelopen periode begroetten we een nieuwe burgemeester, een gemeentese-
cretaris en plaatsvervangend griffier. De ambtenaren moesten een reorganisatie 
ondergaan. Niet fijn voor iedereen, niet gemakkelijk, maar noodzakelijk. Laten we 
hopen dat het noodzakelijke is gedaan en dat de toekomst zal uitwijzen dat het 
goed was.  
Graag dank ik burgemeester en wethouders, alle ambtenaren, bodes, beveiliging 
en de griffie voor de samenwerking en ondersteuning. In het bijzonder wil ik Ma-
deleine en Paul als medewerkers van de griffie die steeds klaar stonden, extra be-
danken.  
Ik mocht me in de afgelopen vier jaren opnieuw inzetten voor Weert, het Weert 
dat er mag zijn, als beste sportstad, als groenste stad van Nederland en Europa, 
maar vooral als de stad met het “Met Ons”-gevoel. Weert geeft heel veel goeds. Ik 
zou als CDA’er dus zeggen: behoud vooral het goede en verbeter daar waar kan. 
Wij hebben als voltallige raad hier mogen werken aan dit mooie Weert. Ik hoop 
van ganser harte dat ook in de komende raadsperiode, en vele daarna, de kwaliteit 
van leven in Weert hoog wordt gehouden. Dat is wat onze inwoners willen. 
Ik wens de nieuwe raad, het college en alle ambtenaren in jullie werk vooral wijs-
heid toe. Het wordt voorwaar geen gemakkelijke opgave. Heel veel komt op jullie 
af, inclusief de wenselijke en noodzakelijke samenwerking met andere gemeenten 
op velerlei gebied en dat zal het er voor de raad niet eenvoudiger op maken. Er zal 
gezocht moeten worden naar acceptabele compromissen met andere gemeenten, 
maar daarbij mag vooral ook ons Weert niet uit het oog verloren worden. Dat 
vergt samenwerking van jullie, compromissen, boven jezelf uit stijgen. Ik wens 
iedereen ook veel vriendschap toe. Dat maakt het werk lichter, om de serieuze op-
dracht die de raad heeft uit te voeren en uiteindelijk de resultaten voor onze inwo-
ners beter te maken. 
Tot slot. Ik heb echt een geweldige tijd gehad, veel geleerd en hopelijk ook een 
steentje bijgedragen aan ons Weert. (Applaus) 

De voorzitter: Dank je wel Marianne voor je mooie woorden. 

 De heer Altun is niet aanwezig, maar als hij aanwezig was geweest, zou ik het 
volgende hebben gezegd. Meneer Altun, u bent een man van zeer weinig woor-
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den, en dat is uw collega’s ook opgevallen. In een van de laatste raadsvergaderin-
gen moest u zelfs namens de VVD spreken, maar met een kwinkslag liet u het bij 
één zin: voorzitter, ik geef graag het woord door aan mijn fractievoorzitter! Het 
orakel had gesproken, kopte Tieske. Veel raadsleden klagen dat de vergaderingen 
te lang duren, maar ze dragen daaraan zelf wel de meeste minuten bij. Wellicht 
denkt men dat kwaliteit komt met kwantiteit, maar de heer Altun weet beter: spre-
ken is zilver, maar zwijgen is goud. Dat zou ik gezegd hebben tegen de heer Al-
tun, maar helaas, hij is er niet vanavond. Hij houdt de bloemen en het cadeau dus 
te goed.  

 Mevrouw Struving kan vanavond wegens ziekte niet aanwezig zijn. Ook haar 
zullen wij de bloemen en het cadeau persoonlijk bezorgen.  

 De heer Anton Jacobs. U was de afgelopen twee raadsperioden lid van de ge-
meenteraad van Weert namens het CDA. Tijdens uw eerste raadsperiode was u lid 
van de commissie economische zaken en in deze raadsperiode was u ook lid en 
plaatsvervangend voorzitter van de commissie ruimtelijke ordening. Uw passie 
ligt bij de inrichting van de openbare ruimte. U wilt dat Weert er zo goed mogelijk 
uit ziet. Ook was u lid van de agendacommissie. Uw raadslidmaatschap kenmerk-
te zich door een gedegen voorbereiding. U bent een goed luisteraar, niet breed-
sprakig, maar u hebt wel het vermogen om met weinig worden veel te zeggen. 
Naast uw raadslidmaatschap hebt u een makelaars- en assurantiekantoor en bent u 
bestuurder bij uw vastgoed- en assurantie-adviseursbedrijf. U bent ook nog lid en 
vertrouwenspersoon bij de voetbalclub MMC Weert en lid en vrijwilliger van de 
Vêrkusköp.  
Meneer Jacobs, hartelijk dank namens de inwoners van de stad Weert voor uw in-
zet voor deze mooie stad. (Applaus) 

De heer Jacobs: Geachte aanwezigen. Eind 2005 werd ik gebeld door Pierre Sij-
ben met de vraag of ik mij kandidaat wilde stellen voor het CDA. Ik heb gezegd 
dat ik er niet afwijzend tegenover stond. Na een gesprek met toenmalig voorzitter 
Riky van Kuijk is de bal gaan rollen. Nu sta ik hier en komt na acht jaar een einde 
aan mijn raadslidmaatschap. Er waren 29 raadszetels te verdelen en de inwoners 
van  Weert konden kiezen uit 157 kandidaten. Ik heb deze keer 181 stemmen ge-
haald en dat was niet voldoende, maar het is goed zo. Ik heb acht jaar met plezier 
mijn raadslidmaatschap uitgeoefend. Ik had geen problemen met het vele vergade-
ren, de info-avonden en de bezoeken aan allerlei instellingen. Wel zag ik op tegen 
de dikke enveloppe die op vrijdagavond in de brievenbus viel en waarmee je vele 
uren zoet was. Af en toe zaten er dikke nota’s en beleidsplannen bij en soms een 
korte samenvatting van enige A4’tjes. Dat was perfect, dat zou men in dit huis 
verplicht moeten stellen. Ik heb ook nieuwe woorden geleerd, woorden als “amo-
veren”, “benchmark”, “pragmatisch”, taskforce”, “vigerend” en “pilotproject”. 
Zelf heb ik ze nooit gebruikt en zal ze richting mijn relaties ook niet gebruiken. 
Willen we de politiek dichter bij de burgers brengen, dan zullen we moeten 
schrijven wat de mensen ook begrijpen. 
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Zoals ik al zei: ik heb het raadswerk met plezier gedaan, en dat is mede te danken 
aan de mensen met wie ik heb mogen samenwerken. Dat is vooral de CDA-fractie. 
De CDA-fractie was een warm nest, met respect voor elkaar, waar men elkaar 
hielp en verving als iemand om welke reden dan ook enige tijd uitgeschakeld of 
verhinderd was. Dat zijn de collega-raadsleden. De één lag beter dan de ander, 
maar ik heb met niemand problemen gehad, mogelijk omdat ik, om in voetbalter-
men te spreken, van origine geen aanvaller ben. Ik ben altijd een verdedigende 
middenvelder geweest, een verbinder, en dat maakt het soms wat gemakkelijker. 
Dat zijn ook de ambtenaren, de griffie en burgemeester en wethouders. Ik moet 
toegeven: ik heb er in verhouding de laatste acht jaar weinig gebruik van gemaakt, 
maar als ik het deed, werd ik correct en volledig geïnformeerd. Dat was althans 
mijn gevoel en daar gaat het om.  
Kortom, ik wil allen hartelijk danken dat ik met jullie heb mogen samenwerken. 
Het ga je goed en blijf gezond! (Applaus) 

De voorzitter: Dank u wel. 

 De fractie Van de Loo. De heer Van de Loo stak zojuist zijn hand al op om te 
protesteren tegen de opmerking dat alle fracties in deze raad qua samenstelling 
veranderd zijn, want voor zijn fractie geldt dat natuurlijk niet, maar in 2010 was de 
fractie Van de Loo er ook nog niet.  
Meneer Van de Loo. U was eveneens in de afgelopen twee raadsperioden lid van 
de gemeenteraad van Weert, het grootste deel voor Weert Lokaal en het laatste 
halfjaar als zelfstandige fractie Van de Loo. U was lid van de commissies algeme-
ne zaken, ruimtelijke ordening en economische zaken. U was een raadslid dat zich 
grondig verdiepte in de onderwerpen, u was vasthoudend en liet zich niet van de 
wijs brengen door de antwoorden van de wethouder of door de repliek van uw 
mede-commissieleden. Maar ook zelfspot was u niet vreemd. Toen u besloten had 
als zelfstandige fractie in de raad verder te gaan, memoreerde u regelmatig in ver-
gaderingen dat u met uw steunfractie overleg moest voeren. In uw dagelijks leven 
bent u ZZP’er in de voedingsmiddelenindustrie en bestuurslid van de Stichting 
verbreding basisschool Altweerterheide en peuterspeelzaal Olle Bolleke. Het af-
gelopen jaar bent u ook ziek geweest, maar al snel pakte u de draad weer op. 
Meneer Van de Loo, Henk, hartelijk dank voor je inzet in de laatste jaren voor de 
stad Weert, en de dorpen uiteraard. (Applaus) 

De heer Van de Loo: Geachte aanwezigen. Ik wil eerst een frustratie kwijt, en die 
betreft mijn maiden speech. Wie zich dat nog kan herinneren, weet dat het een 
speech was die iets langer was dan misschien gedacht. Mijn frustratie was dat ik 
hem niet helemaal heb mogen uitspreken en daarom doe ik het nu maar eventjes!  

De voorzitter: Ik ga er maar even bij zitten, Henk! 

De heer Van de Loo: En voor het geval jullie denken dat ik het niet doe: hier heb 
ik ‘m! Dan nog een punt van orde. Aan het einde van deze periode voor mij wil ik 
alle moties en amendementen die nog zijn aangehouden door mij even in de ijs-
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kast zetten. Ze zullen waarschijnlijk de eerstkomende paar weken niet aan de orde 
komen.  
Er komt nu een einde aan een raadsperiode van acht jaar en die wens ik af te slui-
ten met een dikke punt, maar wel met potlood, want mijn doel en streven is om 
toch nog een keer het raadslidmaatschap op te pakken, want zo leuk vind ik het 
wel. Acht jaar raadslidmaatschap heeft me veel gebracht, het heeft me veel ge-
leerd, op het gebied van financiën, gemeentelijke financiën, op het gebied van 
structuurvisies. Het bestemmingsplan buitengebied, ik heb er heerlijk mee kunnen 
stoeien en werken. De Poort van Limburg heeft me erg veel geleerd, ook hoe je 
het niét moet doen. En wat ik af en toe ook geleerd heb, al hebt u dat waarschijn-
lijk niet altijd gemerkt, is een stukje zelfbeheersing.  
U had het zojuist over zelfspot en over mijn steunfractie. Ik denk dat er weinig le-
den zijn die zoveel overleg hebben met hun steunfractie als ik had. Elke avond 
rond etenstijd heb ik overleg met een steunfractielid van me, en dan kijk ik even 
naar de mensen van Ruimte, want elke dag mag ik met mijn zoon praten over 
ruimtelijke ordening, en dat is heel erg interessant.  
De nieuwe raad krijgt met een aantal problemen te maken. Een aantal hebben wij 
niet opgelost. Het Beekstraatkwartier hebben we nog steeds niet opgelost, dat 
hadden we eigenlijk wel moeten doen. En dat is er nog maar één. Er komen ook 
hele nieuwe zaken op ons af. Iedereen noemt dan de 3 D’s, maar ik hou toch ook 
wel vast aan Plasterk, die misschien ook nog wel een idee heeft over nieuwe za-
ken die aan de orde komen. Op een donkerbruin moment heb ik al eens gezegd dat 
het geen vier jaar duurt voordat wij weer naar de stembus gaan; nou, het mag dan 
vierenhalf zijn, wie zal het zeggen.  
Aan het einde van dit verhaal wil ik iedereen bedanken. Ik dank het ambtelijk ap-
paraat. Ik heb erg veel van jullie geleerd en heb erg fijn met jullie samen mogen 
werken, altijd op een zeer correcte manier. Ik vond het altijd een verademing om 
met veel van u te mogen communiceren. Speciaal dank ook aan de griffie, waar-
mee ik erg fijn heb samengewerkt, we hebben ook erg veel gelachen volgens mij; 
het was gewoon prettig samenwerken. Tenslotte iedereen die ons verzorgde. Ik 
mis nu een glaasje water, maar ik heb ontzettend veel koffie gekregen. Hartstikke 
bedankt! 
En tot slot u, collega’s. Ik wil u ook hartstikke bedanken, met name voor de eerste 
en de laatste maanden. (Applaus) 

De voorzitter: Dank je wel, Henk. 

 De heer Egging, een andere eenmansfractie die gaat stoppen. Ton, je was 12 jaar 
onafgebroken raadslid van Weert en dat heb je op een heel eigen en bijzondere 
wijze gedaan, namelijk namens maar liefst vier verschillende partijen. Je bent be-
gonnen bij het CDA, vervolgens verder gegaan als een zelfstandige fractie Kern-
punt, daarna was je raadslid namens de VVD en je eindigt je politieke carrière, al-
thans vandaag, als zelfstandige fractie Egging. Tot de aanvang van uw raadslid-
maatschap was u voorzitter van de Stichting Dorpsraad Stramproy. U was als 
raadslid steeds lid van de commissies ruimtelijke ordening en milieu, en daar lag 
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uw hart. U hebt zich dan ook ingezet voor een functionele, maar ook stedenbouw-
kundig prachtige stad Weert, versterking van de dorpskernen en bescherming van 
de waarden van het buitengebied. U onderschreef vanaf het begin de uitgangspun-
ten van het dualisme en u vroeg graag aandacht voor de vraag hoe dat het beste 
geïmplementeerd kon worden. Een goede sparring partner voor de griffie. U denkt 
graag mee over het reilen en zeilen van de gemeenteraad en sinds u fractievoorzit-
ter bent, bent u ook lid van het fractievoorzittersoverleg. U was tot enkele jaren 
geleden zelfstandig ondernemer. Uw deskundigheid op het gebied van binnen-
huisarchitectuur en stoffering is goed van pas gekomen bij de werkzaamheden van 
de klankbordgroep inrichting raadzaal van het nieuwe stadhuis. Daarom hebben 
we straks een prachtige raadzaal. Alleen daarvoor al bijzonder dank. 
Meneer Egging, Ton, namens de inwoners van Weert en zijn kerkdorpen hartelijk 
dank voor je inzet voor de Weerter stad. (Applaus) 

 Mevrouw Jacobs-Verstappen. Beste Carla. Ook jij bent 12 jaar onafgebroken 
raadslid geweest, sinds 2002. Gedurende al deze jaren was je lid van de commissie 
welzijn, daarnaast ook nog lid van de commissies economische zaken en ruimte-
lijke ordening. Van de laatste commissie was u in de vorige raadsperiode tevens 
plaatsvervangend voorzitter en bijgevolg ook lid van de agendacommissie. Ook 
was u enige tijd plaatsvervangend fractievoorzitter van uw partij, Weert Lokaal. U 
merkt dat ik soms tutoyeer en soms niet, dat heeft te maken met de sfeer in de 
raad. 
Als raadslid was je betrokken op sociaal-maatschappelijk gebied, maar je zag ook 
de realiteit onder ogen dat het maken van keuzes soms moeilijk, maar steeds no-
dig is. In de laatste raadsperiode maakte je je persoonlijk sterk voor het veilig stel-
len van de gelden voor sociaal-maatschappelijke doeleinden, hetgeen ook gelukt 
is. Tijdens die laatste raadsperiode ben je ook korte tijd ziek geweest, maar toch 
heb je ook toen je raadswerk weten te vervullen. Naast het raadswerk hou je je be-
zig met vrijwilligerswerk bij verenigingen. 
Mevrouw Jacobs, Carla. Hartelijk dank voor je inzet voor de stad. Er komt nog 
een punt achter deze afsluitende speech, maar die wordt niet vandaag gezet, maar 
later.  (Applaus) 

Mevrouw Jacobs-Verstappen: Geachte collega’s, geachte aanwezigen. Ik wilde 
eigenlijk geen speech houden, toen ik wist dat ik de komende tijd wellicht weer 
terugkom. Mijn man, die nu thuis zit, zei: weet je wat je moet zeggen? I’ll be 
back! De raadsleden die ik niet terugzie, en met wie ik vele jaren fantastisch heb 
samengewerkt, wil ik bedanken voor al die tijd. Dank je wel. (Applaus) 

De voorzitter: Dank je wel, Carla. We komen op je afscheid nog terug, maar mis-
schien wordt het wel geen afscheid, zoals je zelf zei. Wie weet! 

Langzamerhand komen we toe aan de mensen die het langst in de raad hebben ge-
zeten.  
 De heer Bert Lempens. Sinds 2002 ben je 12 jaar lang onafgebroken raadslid 
geweest. In deze periode vervulde je de nodige functies binnen de gemeenteraad, 
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zoals bijvoorbeeld voorzitter van de agendacommissie, lid van de raadscommis-
sies algemene zaken, welzijn, economische zaken en ruimtelijke ordening, voor-
zitter van de commissie welzijn en als fractievoorzitter lid van het fractievoorzit-
tersoverleg. Als raadslid had je meestal weinig woorden nodig en vond je dat te 
vaak lang en te uitgebreid over onderwerpen werd gesproken en dat te veel in her-
halingen werd vervallen. Dat je ook een levensgenieter bent, bleek wel eens aan 
het eind van de vergaderingen van de commissie welzijn, waarin je afsloot met: 
“Nu ga ik er nog eentje drinken!”. Naast je raadslidmaatschap ben je eigenaar van 
het grafisch bureau Drukkerij Lempens te Weert. Sinds januari heb je de pensi-
oengerechtigde leeftijd bereikt en nu houd je het ook als raadslid voor gezien. Dat 
dat 12 jaar niet onopgemerkt is gebleven, is zelfs tot in Den Haag doorgeklonken. 
Ik kan u dan ook verheugd mededelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft be-
haagd het volgende besluit te nemen: 

“Zijne Majesteit de Koning, 
Grootmeester van de Orde van Oranje Nassau, 

heeft bij zijn besluit van 7 maart 2014, nr. 201400473, 
Hubertus Petrus Marie Lempens, 

geboren te Weert 30 november 1948, 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.” 

 (Applaus) 

De heer Lempens: Het was geen verrassing, helaas…. 
Mijnheer de voorzitter. Het is mij bekend dat het gebruikelijk is me tot u en uw 
raad te richten in het Algemeen Beschaafd Nederlands. Het kan u niet ontgaan 
zijn dat ik daar vaak moeite mee heb, vandaar dat ik dan ook gemeend heb daar 
vandaag van af te moeten wijken. 
Beste mînse.  
Beej miên ieërste vergadering in dieëze raod in 2002 haaj ich de zaak al op ziêne 
kop staon, zoeë errug det de vuuerzitter, Karel Majoor, mich staags nao de verga-
dering ontboeëj op ein audiensie. „'t Es neet gebroekelijk det heej oppe mân ge-
spuuëldj weurtj. 't Es neet Heijmans, mer de hieër Heijmans van de PvdA en neet 
Sijben mer de hieër Sijben van het CDA.” 
Jao dae prengel zoot d’r toen auch al! 
Vanaaf det mement heel miêne collega en naamgenoeët Marco Lempens beej 
mich de tuuëgels strak. Vae vormdjen ein geweldjig span. In 2008, nao de doeëd 
van Marco, woort alles ângers. Miêne 'sparringpartner' woor neet mieër. Ich 
volgdje hem op as vuuëzitter van de kemissie Welzijn. Det leste heb ich altiêd met 
völ plezeer gedaon. 
Dieës twellef jaor inne raod zeen auch lieërzaam gewaesj vör mich. Waas ich er 
aanvankelik van oeëvertuugdj det ich de aanhânger waas van het einege en waore 
geluif, stillekes kwoom ich d'r achter det d'r toch auch nog mînse zeen met ein ân-
ger meining. Dit bîn ich gaon respektieëre. 
Ich heb gelieërdj van Paul Lempens, of te waal de hieër Paul Lempens van de SP, 
en van mevrâw Carla Jacobs van Wieërt Lokaal. Henk van de Loo haaj soms ge-
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liêk mer krieëg 't neet. Ich heb gelache met Frenske en Jan Tak en mich soms ge-
ergerdj aan Pierre. Mer 't belangriêkste es, ich kiêk trök op eine geweldjige tiêd, 
dao bin ich uch allemaol dânkbaar vör. 
'n Spesjaal woeërd van dânk aan de griffie, Madeleine en Paul. Ze fluuësterdjen 
mich altiêd in waat ich mos zegke. 
En dan nog de fractie van de VVD. Ze hebbe de leste jaore waat te stelle gehadj 
met mich. Harrie hieët d'r dek neet van geslaope. Ich hoeëp dejje 't mich vergaeftj. 
Merci, en 't gieët uch good. (Applaus) 

De voorzitter: Het was geen verrassing, zei Bert, maar eigenlijk is het dat wel, 
want weliswaar kom je automatisch voor een Koninklijke onderscheiding in aan-
merking als je 12 jaar raadslid bent, maar de burgemeester moet ‘m altijd nog wel 
aanvragen en als je niet van onbesproken gedrag bent, kom je niet in aanmerking! 
Dit was een twijfelgeval en ik heb informatie ingewonnen bij Karel Majoor en 
consorten, maar het is allemaal goed gekomen! 

 De heer Theo Meulen. Theo, je bent vanaf 2012 twaalf jaar onafgebroken raads-
lid geweest. Je maakte deel uit van de commissies welzijn en economische zaken 
en was plaatsvervangend voorzitter van de commissie welzijn én voorzitter van de 
commissie economische zaken. Daarnaast was je als fractievoorzitter lid van het 
presidium, fractievoorzittersoverleg, en lid van de agendacommissie. Als raadslid 
ben je te omschrijven als iemand die vindt dat op kaders moet worden gestuurd, 
maar wel met een goede onderbouwing. Je bent voor het investeren in dienstver-
lening. Naast je werk als raadslid werk je als afdelingshoofd bij de gemeente Ne-
derweert. De gemeentelijke organisatie is je derhalve niet vreemd. Verder advi-
seer je de dorpsraad Tungelroy. In 2013, vorig jaar, fietste je de tocht Alpe 
d’HuZes in de strijd tegen kanker en ter nagedachtenis aan familielieden.  
Ook jouw verdiensten de afgelopen twaalf jaar zijn in Den Haag niet onopgemerkt 
gebleven. Ik mag je met veel vreugde vertellen dat het de Koning heeft behaagd 
het volgende besluit te nemen: 

“Zijne Majesteit de Koning, 
Grootmeester van de Orde van Oranje Nassau, 

heeft bij zijn besluit van 7 maart 2014, nr. 201400471, 
Theodorus Wilhelmus Gerardus Meulen, 

geboren te Weert 13 april 1962, 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.”  

 (Applaus) 

De heer Meulen: Gisteren werd nog gezegd dat ik een licht autistische inslag had, 
en dat bleek zojuist wel weer. Dat nummer interesseert me enorm. Het is 471 ge-
worden; er zal nog wel iets komen, maar dat is mooi.  
Collega-raadsleden, college, griffie, ambtelijke organisatie, iedereen die mij in 
deze periode dat ik in de gemeenteraad heb gefunctioneerd ondersteund heeft, 
dank je wel. Ook voor het thuisfront is een dankwoord op z’n plaats, want twaalf 
jaar: dat is toch een aanslag op je sociale leven.  
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Het stopt hier en dat is een bewuste keuze. Er zijn eigenlijk twee redenen voor. Ik 
vind oprecht dat je na drie perioden plaats moet maken. Ervaring is belangrijk, 
maar nieuw bloed is ook belangrijk. Verder werk ik als afdelingshoofd bij een 
buurgemeente. We werken steeds meer op allerlei niveaus samen en je merkt dat 
je op bepaalde dossiers die petten niet goed meer kunt scheiden; dan moet je stop-
pen.  
Wat voor gevoel heb ik nou? Ik heb niet zo’n mooie one man show als Bert, en 
straks komt Frans en die zal het zeker nog eens dunnetjes over doen! Ik sta hier 
tevreden en trots, niet vanwege allerlei wapenfeiten, maar gewoon vanwege een 
aantal dingen waaraan ik terugdenk, en dan denk ik ook aan Frans met zijn humor. 
We hebben hier een keer met Karel Majoor gestaan en dat was gewoon geweldig. 
Niemand lacht nu, maar Frans zal het nog wel weten.  
Ook over mijn eerste blunder heb ik nog eens nagedacht. Ook dat zullen weinig 
mensen nog weten, maar ik heb eens een betoog gehouden over de Dalschool en 
dat ging helemaal mis. Ik was nog heel onervaren en toen stemden we ineens ver-
deeld: 4:4. Ik wist toen niet dat er een schorsing bestond!  
In het begin heb ik me ook behoorlijk geërgerd. De eerste vier jaar hadden we hier 
te maken met een 15:14-verhouding. Ik heb toen een werkgroep opgericht, de 
werkgroep “Kan het niet wat efficiënter?” Het moest allemaal wat efficiënter, 
vond ik, maar uiteindelijk kom je er toch achter dat je niet alleen prestaties moet 
leveren, maar ook samenwerken. Efficiency is leuk, maar dat kun je op allerlei 
manieren bereiken. Ik heb in die tijd best veel geleerd om in interactie met ande-
ren dingen voor elkaar te krijgen. Het heeft me veel plezier opgeleverd en daar 
heeft iedereen die hier zit aan meegewerkt.  
Nog een aardige is misschien wel de volgende. Carla zal het zich nog wel herinne-
ren en Jan – die heb ik daarnet ook ergens gezien – was toen wethouder. Het was 
in een commissievergadering en we hadden het over Tungelroy. Het ging van 
geen kanten. Je ergerde je behoorlijk, kreeg een heel rood hoofd, en daar lag in-
eens die mooie vaas op de grond! We hebben toen geschorst, zijn bij elkaar gaan 
zitten en uiteindelijk is het wel iets heel moois geworden. Dank ervoor dat dat zo 
kan met z’n allen. Want daar gaat het toch om: prestaties voor de inwoners. 
Wat ga ik nu doen? Ik heb een campertje gekocht en ik ga met Joke – die is er nu 
niet, ze zit in de camper, maar nee…, dat is maar een geintje, daar zit ze niet! – 
lekker genieten van de tijd die we hebben. Daarnaast heb ik een drukke baan en 
daar ga ik me op richten. Ik loop iedereen nog wel eens tegen het lijf, maar ik zal 
weinig meer in deze arena te zien zijn.  
Dank voor alle samenwerking. Het ga jullie allen goed. (Applaus) 

De voorzitter: Dank je Theo. 

 Mevrouw Margriet Nouwen-Jacobs. Beste Margriet. Je sluit de rij van een aantal 
raadsleden die twaalf jaar onafgebroken raadslid zijn geweest af. Je was lid van de 
commissie algemene zaken en welzijn, voorzitter van de commissie economische 
zaken en lid van de agendacommissie, plaatsvervangend lid van de commissie on-
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derzoek jaarrekening en tevens was je plaatsvervangend fractievoorzitter van het 
CDA. 
In de afgelopen raadsperiode ben je enorm betrokken geweest bij de benoeming 
en ondertekening van de nieuwe burgemeester van Weert, als voorzitter van de 
vertrouwenscommissie. Persoonlijk ben ik je daar natuurlijk zeer erkentelijk voor. 
Daarstraks werd door de griffier verteld dat jullie samen stad en land hebben af-
gezocht in zuid-Nederland, om een locatie te vinden waar je de kandidaten zou 
kunnen ontvangen zonder dat het opviel. Uiteindelijk mag ik daar nu wel een 
kleine anekdote over vertellen. Het oog was gevallen op Vught, vlak naast de ge-
meente Bernheze, kasteel Vught. Ik moest me daar ook melden, maar wat de da-
mes niet wisten, en de commissie evenmin, was dat ik daar ook regelmatig kwam 
met het college. In de brief stond dat ik me daar moest melden voor dezelfde fir-
ma als waarvoor de dames op zoek geweest waren, een of ander adviesbureau. Ik 
meldde me daar, maar ze zeiden direct tegen mij: “Dag Jos Heijmans, wat kom jij 
hier doen!?” Ik zei dat ik kwam solliciteren voor een baan als manager, maar ik 
moest wel stiekem lachen. 
In de commissie welzijn, Margriet, gaf je er blijk van de stukken goed te hebben 
doorgenomen en uitvoerig voorzien te hebben van opmerkingen, standpunten en 
vragen die je tijdens de vergadering dan naar voren bracht. Naast het raadswerk 
ben je in het dagelijks werk druk bezig als manager kwaliteit en veiligheid in het 
St. Jans Gasthuis te Weert en externe auditor bij de Raad van accreditatie, die 
raakvlakken heeft met hetgeen in de commissie welzijn behandeld wordt.  
Ook jouw werkzaamheden de afgelopen jaren zijn in Den Haag niet onopgemerkt 
gebleven. Het heeft de Koning behaagd het volgende besluit te nemen: 

“Zijne Majesteit de Koning, 
Grootmeester van de Orde van Oranje Nassau, 

heeft bij zijn besluit van 7 maart 2014, nr. 201400471, 
Margaretha Johanna Ludwina Maria Nouwen-Jacobs, 

geboren te Grathem op 23 april 1953, 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.”  

 (Applaus) 

Mevrouw Nouwen-Jacobs: Lieve mensen, collega-raadsleden, familie, vrienden 
en iedereen die aanwezig is. Het voelt goed om hier te staan en te zeggen: het is 
mooi geweest. Maar het voelt ook een beetje raar om afscheid te nemen van onze 
bestuurlijke vertegenwoordigers, die ik morgen misschien weer nodig heb voor 
iets dat in onze mooie stad mogelijk verbeterd kan worden. Raadswerk brengt 
verwachtingen mee die vaak bijgesteld moeten worden, want als een burger een 
zeer redelijke vraag stelt, kun je niet beloven dat het lukt. Er zijn altijd anderen 
die er ook iets van moeten vinden, andere raadsleden met dezelfde idealen en 
verwachtingen, maar met een andere visie. Het heeft mij al die jaren steeds ver-
baasd dat soms op detailniveau zaken sneuvelden. Stel de vraag maar eens aan 
iemand die zich politiek engageert: wat wil je als raadslid bereiken? Volgens mij 
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allemaal hetzelfde: het beste voor Weert en een positieve bijdrage leveren aan de 
gemeenschap en de inwoners van Weert. Een zelfde doel en toch zo verschillend.  
Ik wil iedereen bedanken voor de mooie tijd die ik in de raad heb meegemaakt, 
bedanken voor de dingen waarvan ik geleerd heb. Als eerste mijn eigen fractie. 
Met name de humor en de gezelligheid hebben mij destijds gemotiveerd om een 
derde ronde aan te gaan. De inhoudsvolle en soms felle discussies die altijd tijdens 
de fractievergaderingen worden gevoerd en het respect voor elkaars mening, die 
af en toe mag afwijken van de mening van een ander, hebben mij voor de jaren als 
fractielid en raadslid tot een mooie periode gemaakt.  
Daarnaast wil ik ook mijn collega-raadsleden bedanken voor de prettige manier 
van samenwerken. Natuurlijk zijn we niet altijd dezelfde mening toegedaan, maar 
dat heeft nooit geleid tot persoonlijke vetes. Na een vergadering was een gewoon 
praatje zonder rancune altijd mogelijk.  
Zeker zal ik niet vergeten het college te bedanken, de burgemeester en de griffie 
uiteraard in het bijzonder. Madeleine heeft zich in eerste instantie alleen, maar nu 
met ondersteuning, altijd ingezet voor de raad. Madeleine en Paul, bedankt.  
De bodes die zorgden voor een natje en een droogje en de beveiliging, die zonder 
problemen tot laat in de avond bleef zitten.  
En als laatste wil ik de ambtenaren bedanken die heel goede, en soms minder 
goede voorstellen naar de raad hebben doorgevoerd. Het lijkt me niet gemakkelijk 
om iedere vier jaar weer extra energie te moeten steken in het helpen nieuwe men-
sen weer op een rijdende trein te krijgen. 
De keuze om te stoppen heb ik al een hele tijd geleden gemaakt. De combinatie 
van mijn huidige werkzaamheden en het raadswerk is niet acceptabel. Als leuke 
momenten in je leven een last gaan worden, omdat je daar geen tijd meer voor 
hebt, moet je keuzes maken, en dat heb ik gedaan. Het voelt alsof ik weer een 
stukje vrijheid herover en dat voelt goed. Vol vertrouwen draag ik het stokje wat 
betreft de CDA-fractie over aan onze nieuwe raadsleden. We hebben nu een goede 
mix tussen jong en ervaren en let op mijn woorden: onze jonge kandidaten weten 
hun mannetje of vrouwtje te staan. 
Voor een ieder die verder gaat en voor de nieuwelingen in de raad: veel succes en 
wijsheid. Het ga jullie goed. (Applaus) 

De voorzitter: Dank je wel Margriet.  

 Dames en heren. We zijn toegekomen aan het laatste raadslid dat vanavond af-
scheid neemt: de heer Frans Adriaens. 
Beste Frans. Je hebt een hele geschiedenis als raadslid achter je. Bijna 32 jaar zit 
je onafgebroken in de raad. Ik heb het even nagegaan: vier raadsleden die nu in de 
raad zitten waren nog niet eens geboren toen je in 1982 toetrad tot de gemeente-
raad. Het zou verboden moeten worden! U was in de afgelopen raadsperiode ook 
met afstand het langst zittende raadslid. Ook het feit dat je bijna 32 jaar onafge-
broken in de raad zit is zeer bijzonder. Slechts één raadslid, in een ver, ver verle-
den, zat langer onafgebroken in de raad, en dat was raadslid Ariëns – wat een ge-
lijkenis qua naam! – van 1859 tot 1893. De heer Heijmans, mijn naamgenoot, die 
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na de vorige raadsperiode afscheid nam, zat eveneens nipt langer dan jij onafge-
broken in de raad, namelijk twee weken, zij het dat hij dit gedurende lange tijd 
combineerde met het wethouderschap. Ook de heer Van den Broek zat van 1889 
tot 1921 32 jaar in de raad, maar combineerde dat met tien jaar wethouderschap. 
Jij was er volledig en alleen 32 jaar voor de raad.  
In die lange raadsperiode was je lid van vele raadscommissies, eigenlijk te veel 
om op te noemen, bijna allemaal, met name ook de raadscommissie economische 
zaken. Van deze laatste commissie ben je tevens plaatsvervangend voorzitter. 
Daarnaast was je namens de raad lid van het bestuur van Cultureel Centrum De 
Munt en verder was je lid van de commissie onderzoek jaarrekening en agenda-
commissie. Als raadsoudste was je de afgelopen raadsperiode tevens eerste waar-
nemend raadsvoorzitter, voorzitter van de opiniërende raad, waarnemend voorzit-
ter hoorzittingen betreffende raadsaangelegenheden en lid van het fractievoorzit-
tersoverleg.  
Je zette het college aan tot inschrijving voor de Milieuprijs 1988 en Weert werd 
Milieustad van Nederland. Ook toen al wonnen we prijzen. Ook amendeerde je 
het voorstel om in het gebied dat nu Molenakker heet de straten naar molens en 
onderdelen van molens te noemen, in plaats van naar rivieren. Speciaal aandacht 
had je voor cultuur, kunst, welzijn en sport. De culturele en kunstzinnige vorming 
van de jeugd was een hoofditem. Het tussen de mensen staan is altijd een rode lijn 
geweest in je politieke denken, gebaseerd op een christelijke grondslag.  
Ook naast het raadslidmaatschap ben je een druk man. Je bent auteur voor De 
Limburger en andere bladen en boeken. Je was voorzitter en bent nu erevoorzitter 
van de Stichting Weerter Operettes, voorzitter en oprichter van de fanfare Bron-
chitia, penningmeester van de vereniging Jan van der Croon en je doet optredens 
voor goede doelen.  
In 2012 schreef je in navolging van het boek “Knipuigskes”, een tweede boek ge-
naamd “ff Lekker Aojhore met S. Limerick”.  
In 2011 ontving je al de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. Daarom kan ik je die nu niet meer uitreiken. Maar gesteld kan zonder 
meer worden dat je je zeer verdienstelijk hebt gemaakt voor de stad Weert en haar 
inwoners. Vandaar dat ik je naast de Koninklijke onderscheiding die je al hebt 
ontvangen, vandaag mag benoemen tot Ereburger van Weert!  (Applaus) 

Het collegebesluit van 25 februari 2014 luidt als volgt: 

Burgemeester en wethouders van Weert, 
overwegende 

dat de heer Franciscus Lucianus Johannes Antonius Adriaens, geboren te Weert 
op 27 oktober 1943, en wonende Sint Jorisstraat 24 te Weert, sedert 1982 zonder 
onderbreking deel uitmaakt van de gemeenteraad van Weert;  
dat hij zich gedurende deze 32 jaar als raadslid in bijzondere mate verdienstelijk 
heeft gemaakt voor de stad Weert en haar inwoners;  
dat hij zich daarnaast ook nog bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt en maakt in 
diverse maatschappelijke functies;  
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dat hij daarvoor eerder werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje van Nassau; 
gelet op de bepaling in artikel 4 van de Verordening op de Erepenning en de Pen-
ning van Verdienste van de gemeente Weert en bijbehorend besluit van het colle-
ge van burgemeester en wethouders van 13 juni 2000; 

besluit: 
de heer Franciscus Lucianus Johannes Antonius Adriaens als blijk van zeer grote 
waardering en erkentelijkheid te benoemen tot Ereburger van de gemeente Weert 
en hem deze titel uit te reiken bij zijn afscheid als raadslid op 25 maart 2014.” 
 (Applaus) 

De heer Adriaens: Hè, hè, dat is nogal een verrassing! Eerder zei de voorzitter 
van de heer Altun: spreken is zilver, zwijgen is goud. U kent mij, ik heb ook zo’n 
spreuk, maar ietsjes anders: spreken is zilver, zwijgen is fout! Ik kan u zeggen dat 
ik zeer verrast ben.  
32 jaar in de raad, dat is een hele tijd, zeker van die 150 jaar dat wij leven! Ver-
scheidene politieke omstandigheden voorkwamen dat ik eerder uit de raad stapte, 
zoals diverse fusies (Groep Wiel Derckx, fusie Pact '97 en de fusie waar Weert 
Lokaal uit voortkwam) en het vertrek van een wethouder. wat bij de verkiezingen 
stemmenverlies zou kunnen betekenen. Dit alles bewijst dat in de raad komen een 
kunst is, maar weggaan ook! 
Destijds kwam ik uit het cabaret. Ik schreef ongeveer 90% van de Boonte Aovend-
je, speelde mee en had niet alleen een kleine 20 jaar de artistieke- maar ook de al-
gehele leiding. Ook trad ik nogal wat op, hoofdzakelijk in de provincie, vaak met 
Pierre Cnoops. Ik maakte vaak grappen op het toneel over de politiek en de raad, 
bijvoorbeeld toen de CAI-kabel voor TV moest worden aangelegd. Ik vertelde het 
publiek dat men die niet in de grond moest leggen, maar op 1.50 meter hoogte 
door de kamer moest spannen, dan kon moeder de vrouw er ook nog de was aan 
ophangen. Dat viel niet goed in dit huis! Toen ik aan de verkiezingen meedeed en 
in de raad werd gekozen, zeiden dan ook de oudere raadsleden: "Hij komt alleen 
maar in de raad om ons voor de gek te houden!" Dat heb ik nooit gedaan, al was 
daar vaak genoeg aanleiding toe.  
Ik maakte als raadslid nogal wat grappen in de commissievergadering en de raad. 
Ik deed dat met een serieus gezicht. Na de vergadering zeiden de ouderen dan heel 
voorzichtig en goed gemeend dat ik eerst goed moest nadenken, in mijn hoofd een 
zin moest vormen, die dan nog eens bekijken en dan pas uitspreken. Men kende 
mijn vader nog goed, die 24 jaar in de raad en enkele periodes in provinciale sta-
ten had gezeten. Men had veel respect voor hem en wilde mij – toch wel een beet-
je bekend als een deugnietje, met nogal wat streken – zodoende helpen. Men had 
niet door dat ik dingen expres deed. Bijvoorbeeld. De milieubox werd gepresen-
teerd, iedere familie kreeg maar één zo een box. In de commissievergadering ge-
meentewerken stelde ik de vraag aan wethouder Steeghs, met een serieus gezicht: 
"Voorzitter, wat doet u als een familie.....de box vol heeft?" De pers en de ambte-
naren rolden over de vloer, maar de oudere raadsleden fluisterden met grote ogen 
serieus: “We zeiden toch: eerst nadenken. Nu lachen ze je uit!”  
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Zo kan ik vele anekdotes vertellen, maar ik laat het maar vanwege de tijd. 
Ik zag de ambtenaren in die 32 jaar vaker denken: “Met de politiek zou het aan-
merkelijk beter gaan als er zich niet zoveel politici mee zouden bemoeien!” Vanaf 
deze plek dank ik de ambtenaren voor hun bijzondere medewerking in mijn rich-
ting. De deuren stonden altijd open. Ook dank ik de griffie, bemand door Paul en 
Madeleine. Madeleine Wolfs ken ik wat langer. Zij was en is altijd open en eer-
lijk. Geen WOLFS in schaapskleren. 
In de raad wist ik in het begin ook niet wat ik hoorde en zag. Je kon er rustig een 
sigaartje roken en je kreeg een koel pilsje ingeschonken. Marianne Ruigrok van 
de PvdA maakte daar een einde aan. Zij werd burgemeester tot haar pensioen in 
Oudewater, de plaats die bekend is om de heksenwaag. Elk vergelijk met perso-
nen of zaken berust op louter toevalligheid! Ik kan goed met haar opschieten. 
Men had het toen al over het fuseren van de stichtingen, zoals de muziekschool, 
de bibliotheek en het Cultureel Centrum De Munt. Een raadslid – ik noem geen 
namen – vroeg geëmotioneerd het woord en riep: "Voorzitter, ik heb vanmorgen 
nog met iemand van de bieb gesproken en er wordt niemand gefusilleerd!" 
Als het heel hard regende, stond het kruispunt bij de Ringbaan waar toen de Ne-
damgarage lag, en waar nu een rijwielzaak is gevestigd, volledig onder water. 
Datzelfde raadslid riep, terwijl hij opstond: “Als ik ergens een hekel aan heb, dan 
is dat aan wateroverlast. Sorry, voorzitter even dringend naar de WC!” 
Burgemeester Matti vroeg mij na enkele weken: “Hoe vind je het in de raad 
Frans?” “Och, burgemeester”, zei ik, “Voorheen had ik 1 x per jaar een bonte 
avond. Nu heb ik er elke maand één!” Hij bulderde van het lachen en zei achter 
zijn hand: “Ik ook... Blijf jezelf!” 
We zijn altijd bevriend gebleven. Ja, dat was een mooie tijd, maar de andere jaren 
waren ook heel mooie jaren! 
Ik heb in die 32 jaar nog nooit met iemand ruzie, noch woorden gehad in de raad. 
De commissie waar ik in zat was altijd een prettige commissie. Er werden goed 
zaken gedaan, maar er werd ook regelmatig een keer goed gelachen. Waren er 
eens problemen, dan probeerde ik altijd met een opmerking of grap de kou uit de 
lucht te halen. Meestal lukte dat.  
Deze raad is een positief ingestelde raad. Zowel oppositie als coalitie werken goed 
samen in vergelijking met sommige omliggende gemeenten. Ik noem geen namen, 
maar daar wenste men ook een in het ziekenhuis liggend raadslid van harte beter-
schap met 22 stemmen voor en 11 tegen.  
Mijn opvatting was en is altijd: kritiek is een handreiking om je beter te maken. 
Dus niet boos reageren, maar er dankbaar gebruik van maken! En nu ik toch bezig 
ben en de spreektijd beperkt is, nog een paar van mijn adviezen c.q. opmerkingen: 
  1.  Als je met iemand een appeltje te schillen hebt, dan zit je daarna vaak met de 

gebakken peren! Vaker heb je in het verdere politieke leven hem of haar nog 
een keer nodig. 

  2. Een goede politicus is iemand die deining kan maken en je vervolgens het 
idee kan geven, dat hij de enige is die het schip kan redden. 

  3. Stoot je niet twee keer aan dezelfde ezel! 
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  4. Ik sta openheid voor, maar ik heb in het verre verleden wel eens meegemaakt, 
dat men openheid predikte maar dat het leek of sommige voorstellen waren 
ingepakt in zilverpapier. Hoe meer de wethouder uitpakte, hoe meer hij moest 
gladstrijken! 

  5. Een goede politicus moet vaak kunnen voorspellen wat er morgen, volgende 
week, volgende maand en het volgend jaar gebeurt en dan naderhand op han-
dige wijze kunnen verklaren waarom het niet is gebeurd. Das een goede! 

  6. Probeer in de politiek altijd iets via de geijkte wegen te bereiken en niet via 
ritselen. De ervaring leert, dat de burgers EERLIJKE politici willen......tot ze 
zélf iets van je nodig hebben!  

7. Meer uitgeven dan je ontvangt is niet LINKS of RECHTS, het is gewoon stom! 
8. Waakt u voor misverstanden. Een voorbeeld uit de praktijk, niet uit de poli-

tiek. Toen ik naar deze bijeenkomst ging, was mijn vrouw een nagel in de 
muur aan het slaan met een kleerborstel. Ik zei nog: “Annie, dat gaat toch niet. 
Een nagel in de muur slaan met een kleerborstel. Gebruik toch je hoofd!” 
Voer voor MISVERSTAND! 

  9.  Als je slecht slaapt door de politiek, lig daar niet wakker van! Ik zeg altijd: 
“Je kunt beter een nacht slapen over wat je gaat doen, dan een nacht wakker 
liggen over wat je gedaan hebt!” 

10. Voorkom zelfbedrog. Een voorbeeld van zelfbedrog uit de praktijk is bijvoor-
beeld: je buik inhouden op de weegschaal. Doe dat niet in de politiek. Maak 
jezelf niks wijs! 

11. Ach, en neemt een grote partij wel eens stiekem een idee van een kleinere par-
tij over, dan moet u maar denken dat gezien de kwantiteit van die partij men 
bezorgd is dat de staart met de hond gaat kwispelen. De hond laat dat niet toe. 
Spreek uw waardering uit. 

12. Ben voorzichtig! Ik wijs in dit kader nog ter lering en vermaak op het volgen-
de opmerkelijke moment. Toen voor de eerste keer computers aan de raadsle-
den werden verstrekt, moesten die eerst opgeladen worden. Voordat Bert 
Lempens zijn nieuwe laptop kon OPLADEN, had een dief hem al op zijn ma-
nier opgeladen! 

13. Als raadslid word je bekend, soms ook populair. Ik waarschuw. Bekend of 
populair zijn is als een snijbloem. Het is even allemaal mooi, maar ze ver-
welkt heel snel! 

En tot slot: Ik heb het luchtig gehouden. Zó kan het ook. Maar..... 
Als ik straks met mijn kleinkinderen door het bos loop en ze vragen: “Opa vertel 
eens over je leven?”, dan wil ik niet klagend vertellen dat ik keihard heb moeten 
pezen - ook in de politiek -, dat het soms kommer en kwel was, maar ik wil hen 
meegeven, dat ik eruit heb gehaald wat ik zelf belangrijk vond. Dat ik innerlijke 
rust heb gevonden, dat ik mijzelf heb leren accepteren, dat ik in harmonie met 
mensen heb geleefd. Dat ik een bijdrage heb geleverd aan de wereld... hoe be-
scheiden ook! 
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Het gaat er niet om of je na je dood een groot huis of een vette bankrekening hebt 
opgebouwd, maar om de menselijke waarde die je achterlaat. Dat lukt het beste 
als je naar je hart leeft en niet alleen met je hoofd! 
Mensen, adieu.....en bedankt! (Applaus) 

De voorzitter: Dank voor je speech, Frans, eerst heel luchtig, maar met hele wijze 
woorden afgesloten: leef naar je hart en niet naar je vette bankrekening. We zullen 
het onthouden, Frans.  

Het woord is aan mevrouw Engelen, die nog een woordje tot Frans wil richten. 

Mevrouw Engelen: Frans, als jongste telg bij Weert Lokaal mag ik het volgende 
tegen je zeggen. Je bent altijd in de weer geweest met namen op naambordjes, zo-
als in Molenakker. De fractie en alle leden van Weert Lokaal willen je bij je af-
scheid een heel leuk cadeau aanbieden, waarmee we je eeuwig willen roemen: een 
naambordje met jouw naam: het Frans Adriaenssträötje”!  (Applaus) 

De voorzitter: Ik dacht eerst Frans Adriaensweg! Dat was ook wel een bord 
waard geweest na 32 jaar! 

Dames en heren. Afsluiten wil ik met een cadeautje voor alle raadsleden en de 
wethouders, een door Frans Adriaens zelf geschreven en gesigneerd boek – ik 
noemde het al –: “ff Lekker Aojhore mét S. Limerick”, als blijk voor uw inzet in 
de afgelopen jaren. Ik wens u veel leesplezier toe.  

Iedereen hartelijk dank. We gaan nu een borreltje drinken. 

23. Sluiting. 

 
De voorzitter sluit te 21.50 uur de vergadering.  

 

De griffier, De voorzitter, 
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