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DJ-487568

Aanbesteding plaatsing zonnepanelen gemeentelijke
gebouwen.

1. Van de aanbestedingsprocedure betreffende
zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen (werk)
kennis te nemen;

2. Met de gunning van het werk aan de laagste
inschrijver (VoltaSolar V.O.F.) in te stemmen;

3. De concerndirecteur te machtigen om de opdracht te
verstrekken.

Akkoord met advies. Nog een check op het
onderhoudsvraagstuk doen.

DJ-495405

Tenderregeling vrijwi lligersactiviteiten.

1. Te verlenen dan wel af te wijzen subsidies in het
kader van de tenderregeling vrijwilligersactiviteiten
met als thema 'Samenwerken en Verbinden',
conform het advies van de adviescommissie en
conform bijgaande subsidiebeschikkingen.

2. Het resterende bedrag van het voor deze
tenderregeling geldende subsidieplafond ad €
10.100,- toe te voegen aan het subsidieplafond van
de tweede tranche van de tender
vrijwilligersactiviteiten 20 18.

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

Akkoord met advies.

DJ-496013

Last onder dwangsom - perceel Hushoverheggen 1

2

R&E

3

OCSW

Besluit

4 Registratienr

VTH Onderwerp

Pagina 1 van 3



GEMEENTE vtlEERT
Vergadering van burgemeester en wethouders
Van 19 juni 2018

Voorstel

Besluit

5 Registratienr

Onderwerp

Voorstel

R&E

Besluit

6 Registratienr

OnderwerpR&E

Voorstel

Besluit

In te stemmen met het opleggen van een last onder
dwangsom aan de eigenaar van het bedrijf gelegen op
het perceel aan de l{ushoverheggen 1.

Akkoord met advies.

DJ-496076

Ontwerp bestemmingsplan Schepenlaan-Schoutlaan.

1. Met het ontwerp bestemmingsplan Schepenlaan-
Schoutlaan en het ontwerp raadsbesluit in te
stemmen.

2. Met het opstarten van de inspraakprocedure door
het ter inzage leggen van het ontwerp plan in te
stemmen.

Akkoord met advies

DJ-496439

Uitbreiding horecagelegenheid Julianastraat 20 in
Stramproy.

In principe medewerking te verlenen aan de uitbreiding
van de horecagelegenheid aan de Julianastraat 20 in
Stramproy met toepassing van een
orngevingsvergunning (uitgebreid).

Akkoord met advies.

DJ-497592

Prog ram ma-indeli ng beg roti ng 20 L9 -2022.

De raad voor te stellen het advies van de
auditcommissie met betrekking tot de vaststelling van
de programma-indeling 2079-2022 over te nemen en de
programma-indeling te baseren op de taakvelden
conforín het Besluit begroting en verantwoording (BBV).
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F&C Onderwerp Concept-Jaarstukken 2017
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Aldus vastgesteld in de B&W-verga

de secretaris,

n an

1. Vast te stellen de concept-jaarstukken 2OL7;
2. Vast te stellen de taakveldenrealisatie 2OL7;
3. De portefeuillehouder Financiën te mandateren tot

het aanbrengen van wijzigingen;
4. De raad voorstellen in te stemmen met de

resultaatbestem ming 20t7 ;
5. De raad voorstellen de jaarstukken 2OL7 vast te

stel I en.

Akkoord met advies. Tekstuele aanpassingen door de
portefeuillehouder en persbericht aanpassen.

DJ-498615

Volmacht vertegenwoordiging Algemene
Ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse
Gemeenten op 27 juni 2018,

1. Volmacht te verlenen aan wethouder M.J. van den
Heuvel om de gemeente Weert te
vertegenwoordigen op de Algemene
Ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse
Gemeenten op 27 juni 2018.

2. Bijgaande presentiekaart in te vullen en te
ondertekenen.

Akkoord met advies.
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