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Notulen van de B&W vergadering d.d. 3 april 2018

Akkoord

DJ-479966

Afwijken inkoop- en aanbestedingsbeleid, uitvoeren
archeologisch onderzoek.

1. Akkoord te gaan met het afwijken van het inkoop-
en aanbestedingsbeleid voor het uitvoeren een van
archeologisch onderzoek;

2. Opdracht te verlenen aan VUhbs Archeologie ten
behoeve van het uitvoeren van een archeologisch
onderzoek.

Akkoord met advies

DJ-480414

Subsidie Sociaal Platform Stramproy 2018.

1. Aan de Stichting Dorpsraad Stramproy een subsidie
te verlenen van € 2.500,- ten behoeve van het
Sociaal Platform Stramproy, en deze direct vast te
stellen conform bijgevoegde beschi kking.

2. De subsidie voor het Sociaal Platform Stramproy op
te nemen als structurele subsidie op basis van een
begrotingspost voor specifieke activiteiten bij de
eerstvolgende herziening van het subsidiestelsel
vrijwi lligersorganisaties Weert.

Akkoord met advies.

DJ-482867

Aanvullende subsidie Stichting Vrijwillige
Administratieve Ondersteuning.

Stichting Vrijwillige Administratieve Ondersteuning
(VAO) aanvullende subsidie te verlenen voor een
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totaalbedrag van € 3.400,-- conform bijgevoegde
beschikking.

Akkoord met advies.

Dl-482960

Principeverzoek voor huisvesting van 15 expats aan de
Hushoverweg 77.

1. Niet akkoord te gaan met het principeverzoek voor
huisvesting van 15 expats aan de Hushoverweg 77

2. Initiatiefnemer te wijzen op het alternatief.

Akkoord met advies

DJ-483150

Principeverzoek twee ruimte voor ruimte woningen
Vensteeg en Gebleektesteeg.

In principe met de realisatie van twee ruimte voor
ruimte woningen aan de Vensteeg en Gebleektesteeg in
te stemmen tot uiterlijk 15 oktober 2018.

Akkoord met advies.

DJ-44326r

Voortijdig schoolverlaters Weert en Nederweert.

1. Kennis te nemen van de cijfers voortijdig
schoolverlaters 20 16 / 20 L7 .

2. De raad te informeren via bijgevoegde concept
raadsi nformatiebrief.

Akkoord met advies. Brief en persbericht aanpassen in
overleg met de poftefeuillehouder.

Dl-483358

Projectopd racht Open Cl u b Weert-Noord Veren igd !
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Voorstel In te stemmen met de projectopdracht Open Club
Weert-Noord Verenigd ! .

Besluit Akkoord met advies
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DJ-483603

OCSW Aanpak personen met verward gedrag
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1. Kennis te nemen van de brief 'Project personen met
verward gedrag, toewerken naar een sluitende
aanpak op 1 oktober 2018'.

2. Kennis te nemen van de recente ontwikkelingen met
betrekking tot het project personen met verward
gedrag.

3. De raad via de TILS-Iijst te informeren.

Akkoord met advies.

DJ-484L29

Besluiten op Wob-bezwaar molenbiotoop St.
Antoniusmolen.

1. Het bezwaarschrift gedeeltelijk gegrond te verklaren

2. Het Wob- besluit te heroverwegen door:
2.1. aanvullend het verslag van de bespreking op 19
april2OtT met de molenstichtingen en de eigenaar van
de molen te overleggen alsmede het inrichtingsplan voor
Kampershoek-Noord van Kragten, en het collegebesluit
waarbij geheimhouding is opgelegd ten aanzien van de
overeenkomst met de moleneigenaar te weigeren.

2.2. de datum van 5 mei 2017 te herstellen in 9 mei
2OL7 voor wat betreft het collegeadvies waarbij
geheimhouding is opgelegd;

2.3. het Wob-verzoek voor wat betreft het college
advies en de overeenkomst met de moleneigenaar,
waarop volgens het wob-besluit geheimhouding is
opgelegd te beoordelen als een verzoek tot opheffing
van die geheimhouding.

3. Het verzoek tot opheffing van de geheimhouding van
de stukken als bedoeld onder 2.3 af te wijzen.

4. Het verzoek tot vergoeding van de kosten voor het
indienen van het bezwaar af te wijzen en het verzoek
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tot vergoeding van de kosten voor het bijwonen van de
hoorzitting toe te wijzen voor een bedrag van € 501,-.

Besluit Akkoord met advies.

DJ-485296
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Aldus vastgesteld in de B&W-vergade
de secretaris,

an

Bestuur samenvatting cijfers en resultaten
combinatiefuncties 20 1 7.

Het document'Bestuur samenvatting cijfers en
resultaten combinatiefuncties 20L7'toe te voegen als
extra bijlage aan de Raadsinformatiebrief cijfers en
resultaten inzet combinatiefuncties 2Ot7.

Akkoord met advies
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