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Notulen van de B&W vergadering d.d. 17 april 2018.

Akkoord

DJ-35606

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op grond van
de Wet aanpak woonoverlast.

De raad voor te stellen om artikel 2:79 'Woonoverlast
als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet' toe te voegen
aan de APV.

Akkoord met advies.

DJ-35763

Verordening kansspelautomaten en
speelautomatenhallen 20 1 1.

De raad voor te stellen om de Verordening
kansspelautomaten en speelautomatenhallen 2011 te
wijzigen.

Akkoord met advies.

DJ-35942

Bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010, 3e paltiële
herzienen en Exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010,
2e partiële herziening.

Aan de raad voorstellen:
1. Het bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010, 3e

partiële herziening ongewijzigd vast te stellen.
2. Het bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010, 3e

partiele herziening aan te merken als authentiek
digitaal ruimtelijk plan.

3. Het exploitatieplan Kampershoek-Noord 20t0, 2e
partiële herziening ongewijzigd vast te stellen.

4. Het exploitatieplan Kampershoek-Noord 20L0, 2e
partiële herziening aan te merken als authentiek
digitaal ruimtelijk plan.
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DJ-479194

Wijzigingen arbeidsvoorwaarden regeling.

1. In principe te besluiten door het Landelijk
Overlego rgaa n Gemeentel ij ke Arbeidsvoo rwaa rde n
(LOGA) aangekondigde wijzigingen van de
arbeidsvoorwaarden als gevolg van de circulaires
vast te stellen.

2. De wijzigingen op te nemen in de gemeentelijke
arbeidsvoorwaardenregel ing Gemeente Weert
overeenkomstig de bijlagen bij dit voorstel.

3, Het principebesluit automatisch als definitief aan te
merken na overeenstemming met het Georganiseerd
Overleg (GO).

Akkoord met advies.

Dl-481646

Aanwijzi ngsbesluiten heffings- en
i nvorderi n gsa m btenaa r.

Vast te stellen de aanwijzingsbesluiten heffings- en
i nvorderingsambtenaar.

Akkoord met advies.

DJ-481798

Principeverzoek ontwikkeling zonnepark aan de
Leveroysedijk (voormalige stortplaats).

1. Met het realiseren van een zonnepark aan de
Leveroysedijk in principe en onder voorwaarden in
te stemmen met een Omgevingsvergunning
(uitgebreide procedure).

2. Deze principetoestemming in tijd te beperken tot
één jaar (tot en met 1 april 2019).

Akkoord met advies

DJ-4B4B4B

Bezwaarschrift tegen toekenning planschade aan derde
project bestemmingsplan Diesterbaan ongenummerd.
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Besluiten om het ingediende bezwaarschrift ongegrond
te verklaren en het primaire besluit te handhaven,

Akkoord met advies

DJ-485914

Haa lbaa rheidsonderzoek alternatieve woonvormen

1. Met de intentieovereenkomst met Platform
Allochtone Zorgvragers, Provinciaal Platform
Diversiteit, Stichting Meer Kleur en Kwaliteit en
Wonen Limburg, waarin de gemeente aangeeft te
participeren in het haalbaarheidsonderzoek, in te
stemmen.

2. Wethouder Van Eersel te machtigen de
intentieovereenkomst namens uw college te mogen
tekenen.

Akkoord met advies.

DJ-485944

Bevoorschotting Regionaal Kennis-en Expertisecentrum.

1. De bevoorschotting ten behoeve van realisatie
Kennis- en Expertisecentrum voort te zetten.

2. De coöperatie van het Regionaal Kennis- en
Expertisecentrum hierover te informeren middels
bij gevoegde concept-brief.

Akkoord met advies

DJ-486677

Begroting 2018, Kadernota 2019 en ontwerpbegroting
20 19 inclusief meerjarenram ing 2020-2022
Gemeenschappelijke Regeling Regionale
Uitvoeringsdienst Limburg Noord (GR RUD LN).

1. kennis te nemen van de vastgestelde begroting
2018 en de Kadernota 2019.

2. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2019.
3. de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijzen in

te dienen naar aanleiding van de vastgestelde
begroting 2018.
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4. de gemeenteraad te verzoeken eventuele
zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting
2019 kenbaar te maken.

Besluit Akkoord met advies,

t2 Registratienr

Onderwerp

Dl-486696

OCSW

Voorstel 1, Af te wijzen subsidie voor de publicatie Weert Parel
van de Heide in de 19e eeuw.

2. De raad te informeren via de TILS-lijst.

Besluit Akkoord met advies

Openbaar
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Subsidie aanvraag publicatie Weert Parel van de Heide
in de 19e eeuw.

DJ4B674t

Zienswijze gemeenteraad inzake ontwerpbegroting 2019
ICT NML.

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2019 ICT
NML.

2. De ontwerpbegroting 2019 ICT NML ter kennisname
aan te bieden aan de gemeenteraad.

3. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijzen in
te dienen naar aanleiding van de ontwerpbegroting
20t9.

4. De gemeenteraad te verzoeken eventuele
zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting
2019 kenbaar te maken.

Akkoord met advies. Tekstuele aanpassingen in overleg
met de portefeuillehouder.

DJ-486942

Vaststell ing komg renzen.

De raad voor te stellen de geactualiseerde bebouwde
komgrenzen in het kader van de
Wegenverkeerswet/Wegenwet vast te stellen.
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DJ-48779t

Integrale herziening beleidsnota inzake'Planologische
afwij ki ngsmogel ijkheden'.

Met de integrale herziening van de beleidsnota inzake
'Planologische afwijkingsmogelijkheden' volgens artikel
4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht in te
stemmen.

Akkoord met advies

DJ-487299

Wijzig ing procedu re sta rtersleningen.

Aan de raad voorstellen de 'Verordening starterslening
gemeente Weert 2018' vast te stellen.

Akkoord met advies.

DJ-487345

Bestemmingsplan'Laarderweg 84'

Aan de raad voorstellen:
1. Het bestemmingsplan 'Laarderweg 84' met

planidentificatienummer
NL. IM RO.09BB. BPLaarderweg84-VAO 1 ongewijzigd
vast te stellen.

2. Het bestemmingsplan 'Laarderweg 84' aan te
merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan.

3. Voor het bestemmingsplan 'Laarderweg 84' geen
exploitatieplan vast te stellen.

Akkoord met advies

DJ-487659

Principeverzoek twee ruimte voor ruimte woningen
Bergerothweg tussen de nummers 81 en 83.

In principe met de realisatie van twee ruimte voor
ruimte woningen aan de Bergerothweg tussen de
huisnummers B1 en 83 in te stemmen tot uiterlijk 1

november 2018.
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Dl-488375

M eerja ren Perspectief Grondexploitaties 20 18.

Openbaar

1.

2.

In te stemmen met de grondexploitatieberekeningen
2018.
In te stemmen met de uitgangspunten voor de
grondexploitatieberekeningen zoals opgenomen in

het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2018.
Aan de raad voor te stellen de grondexploitatie-
berekeningen 2018 vast te stellen.
Aan de raad voor te stellen de uitgangspunten voor
de grondexploitatieberekeningen vast te stellen.
Geheimhouding - voor de periode van 15 jaar - op
te leggen op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g
van de WOB ten aanzien van bijlage 1 van het
Meerja ren Perspectief Grondexploitaties 20 18.

3

4

5

20

R&E

2I

F&C

Besluit

Reg istratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Akkoord met advies

DJ-48954

Vragen DUS Weert spoorstremmingen.

In te stemmen met bijgevoegde concept antwoordbrief

Akkoord met het advies.

DJ-485293

Ontwerpbegroting 2019 en de ontwerp-
meerjarenraming 2019-2023 en Kadernota 2019 BsGW'

1, Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2019 en
de ontwerp-meerjarenraming 2019-2023 en de
Kadernota 2019 BsGW.

2. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in
te dienen n.a.v. de ontwerpbegroting 2019'

3. De raad te vragen eventuele zienswijze in te
brengen.

Akkoord met advies. Tekstuele aanpassing in overleg
met de portefeu illehouder.
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GEMEENTE vuEERT
Vergadering van burgemeester en wethouders
Van I mei2018

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering van 8 mei 2018,
de secretaris, de burgemeester,

G. Brinkman A.A.M.M. Heijmans

Openbaar
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