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GEMEENTE vyEERT

Vergadering van burgemeester en wethouders

Van 8 maaft 2016 openbaar

Wethouder Sterk afwezig

Notulen van de B&W-vergadering d.d. 1 maart 2016.

Akkoord

BW-009073

Haalbaarheidsstudie naar duurzame digitale archivering (voor de
regio)

1. Akkoord te gaan met het laten uitvoeren van een onderzoek naar
een duurzame digitale archivering in een zaaksysteem.

2. Akkoord te gaan met het laten uitvoeren van een
haalbaarheidsonderzoek naar regionale samenwerking ten aanzien
van de vorming van een duurzame digitale archiefuoorziening door
een extern bureau.

3. Akkoord te gaan met de kosten voor de gemeente Weert van
€4.500,-.

Akkoord met advies.

BW-009219

Uitbreiden groene waterberging Koekoeksweg

1. Met de realisering van een groene waterberging aan de
Koekoeksweg in te stemmen via een Omgevingsvergunning
(uitgebreid).

2. Instemmen met het ontwerpbesluit.

3. Instemmen met het opstarten van de inspraakprocedure. De
vergunning wordt krachtens mandaat ambtshalve verleend,
wanneer er geen zienswijzen worden ingediend.

Akkoord met advies.

BW-009272

Plaatsen van een licht- en communicatiemast en uitbreiden
aanduiding op- en overslag multimodale terminal de Kempen.

1. Met het plaatsen van een licht & cameramast in te stemmen via
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een Omgevingsvergunning (uitgebreid),

2. Met het uitbreiding van de aanduiding'op- en overslag'in te
stemmen via een Omgevingsvergunning (uitgebreid).

3. Instemmen met het ontwerpbesluit.

4. Instemmen met het opstarten van de inspraakprocedure. De
vergunning wordt krachtens mandaat ambtshalve verleend
wanneer er geen zienswijzen worden ingediend.

Akkoord met advies.

BW-009294

1. Ondeftekenen realisatieovereenkomst verplaatsing
wijkwinkelcentrum Leuken.

2. In te stemmen met de realisatieovereenkomst tussen Heyen
Beheer 8.V., Majoor Beheer B.V. en de gemeente Weeft.

3. Wethouder van Eersel machtigen om bijgevoegde
realisatieovereenkomst te ondertekenen.

Akkoord met advies.

BW-009316

Subsidieaanvraag 'Concours Land van Weert'.

Subsidie te verlenen aan 'Paardensportvereniging Laar'van maximaal
€ 1.500,- voor het organiseren van het'Concours Land van Weert'
conform bijgevoegde concept-beschikking

Akkoord met advies.

BW-009319

Convenant Waterpanel Noord 'Samenwerken in de waterketen'

Te besluiten tot het aangaan en ondertekenen van het Convenant
Waterpanel Noord 'Samenwerken in de waterketen'd.d. 10 maart
20L6

Te besluiten tot verlenen van mandaat aan wethouder H.A. Litjens tot
ondeftekening van het convenant (bijlage 4)
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Te besluiten tot het verlenen van mandaat voor de uitvoering van het
convenant Waterpanel Noord 'Samenwerken in de waterketen'
conform het bijgevoegd concept mandaatbesluit (bijlage 5).

Akkoord met advies.

BW-009324

Aa n koop d uoba kke n voor atualstoffen heffi ng pl ichti ge.

Akkoord te gaan met het afwijken van het inkoop en
aanbestedingsbeleid voor het sluiten van een leveringscontract voor
de levering van duobakken. Het leveringscontract te sluiten volgens
een enkelvoudige inkoopprocedure en te gunnen aan een partij. Dit
voor de looptijd van de overeenkomst van de huishoudelijke
afualinzameling tot 31 december 20L9.

Akkoord met advies.

BW-009325

Beantwoording brief de heer Janssen

Afwijzen verzoek om omranding rioolput in de St. Willibrordusstraat
aan te passen.

Akkoord met advies.

BW-009328

Wob-verzoek

1. Te besluiten op bijgevoegd Wob-verzoek conform bijgevoegde
brief

2. In te stemmen met bijgevoegde brief en deze te ondertekenen

Akkoord met advies.
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BW-o09335

Toezeggingen raadsvergadering 2 maart 2016.

Kennisnemen van de in de raadsvergadering 2 maart 2016 gedane
toezeggingen en zorgdragen voor de nakoming ervan.

Akkoord met advies inclusief tekstuele aanpassing.

BW-009340

Aankoop/verkoop Van Hornekazerne.

Met de aankoop/verkoop van de Van Hornekazerne in te stemmen

Akkoord met advies.

BW-009235

Beleidskalender

1. De "beleidskalender 2OL6'vast te stellen

2. De "beleidskalender 2Ot6'aanbieden aan de Raad middels
bijgevoegde raadsinformatiebrief

Akkoord met advies inclusief tekstuele aanpassing in de kalender.

. 15-03-
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