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GEMEENTE WEERT

Vergadering van burgemeester en wethouders
Van 9 januar¡ 2018 Openbaar

Notulen van de B&W-vergadering d.d. 22 december 2Ot7

Akkoord

BW-o10909

Uitwerking verbeterpunten evaluatie verkiezingen.

1. De vergoeding voor medewerkers van de gemeente Weert die
zitting nemen op een stembureau of op andere wijze zich
inzetten op een verkiezingsdag, gelijk te stellen aan de
vergoedingsregeling die gold voor medewerkers die zich als
gastheer of -vrouw hebben ingezet tijdens de kermis 2017,
met die aanvulling dat 7,2 uur wordt aangemerkt als zijnde de
uren voor een reguliere werkdag.

2. De vergoeding voor niet-ambtenaren die als stembureaulid
zitting nemen/ te verhogen naar € 150,00, waarin het bedrag
voor een maaltijdvergoeding is inbegrepen.

3. De vergoeding voor niet-ambtenaren die vanaf de sluiting van
een stembureau als teller fungeren, handhaven op € 10,57 per
uur.

4. In te stemmen met de vervanging en aanschaf van materialen
voor de verkiezingen voor een bedrag van € 8000,00.

5. De extra kosten ad € 38,245,00 mee te nemen in de financiële
rapportage en de raad hierover te informeren via de TILS-Iijst.

Akkoord met advies.

DJ-2178L

Subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie 2018,

1. De hardheidsclausule (aftikel 12) van de regeling kinderopvang
en onderwijs van de Algemene Subsidieverordening toe te
passen.

2. In te stemmen met de uitgangspunten in de beleidsnotitie
peuteropvang.

3. Een subsidie te verlenen van:
a, € 503.869 aan Kinderopvang Humanitas voor 205 dagdelen

in 2018;
b. € 22.308 als garantiebijdrage voor 10 dagdelen

kinderopvang Humanitas in 2018;
c. € 46.000 aan Hoera Kindercentra voor 21 dagdelen per

week in 2018;
d. € 10.500 als garantiebijdrage voor Korein en Vlinder Villa in
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2018;
e. € 42.000 voor toeleiding en ouderparticipatie aan Punt

Welzijn in 2018;
f. € 3.120 aanvullend voor kinderopvang Humanitas voor

2077.
4. De ouderbijdragetabel 2OI7 te handhaven in 2018,
5. In te stemmen met de verantwoording 2016 (inhoudelijk en

financieel) voor kinderopvang Humanitas en Hoera
Kindercentra.

Akkoord met advies.

DJ-24668

Afwijken inkoop- en aanbestedingsbeleid, begeleiden archeologisch
onderzoek.

Akkoord te gaan met het afwijken van het inkoop- en
aanbestedingsbeleid voor het begeleiden van archeologisch
onderzoek en advisering inzake archeologisch beleid voor de periode
2OI7-2020 door Archaeo B.V,

Akkoord met advies.

DJ-28627

Subsidie Kamers met Uitzicht en weerbaarheid 2018

Subsidie voor 2018 te verlenen aan Punt Welzijn:
1. € 11.200 voor Kamers met Uitzicht;
2. € 33.000 voor Weerbaarheidstrainingen.

Akkoord met advies.

DJ-29625

Vragen raadscommissie Ruimte van 7 december 2Ot7.

Akkoord te gaan met de antwoordbrief op de vragen vanuit de
raadscommissie Ruimte van 7 december 20L7.

Akkoord met advies.

DJ-29766

Vragen auditcommissie over het controleprotocol 2017
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De gemeenteraad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te
informeren.

Akkoord met advies.

DJ-30185

Brief gemeente Leudal inzake SML,

1. Kennis te nemen van de brief van de gemeente Leudal d'd. 5

december 2017.

2. Akkoord te gaan met het versturen van bijgaande concept-
reactie.

Akkoord met advies. Brief aanpassen.

DJ-30442

Gebruik van het winkelpand Beekstraat 68.

Verlenen van een privaatrechtelijke ontheffing voor een

natuurvoedingwinkel in het pand Beekstraat 68'

Akkoord met advies.
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