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1 Onderwerp

Voorstel

Besluit

Reg istratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Reg istratienr.

Onderwerp

Voorstel
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Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Notulen van de B&W vergadering d.d. 6 februari 2018.

Akkoord

BW-010941

Subsidieclaim Stichting Tennispark Lichtenberg

De subsidietoezegging aan Stichting Tennispark
Lichtenberg van 27 februari 2013 in te trekken en
aanvrager te berichten conform bijgevoegde brief

Akkoord met advies.

BW-o10943

Capaciteit voor de invoering van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming in Weert.

1. De functie Functionaris voor de
Gegevensbescherming open te stellen.

2. De functie Privacy Officer open te stellen.
3. BMC opdracht te verstrekken Weert op een

adequaat uitvoeringsniveau AVG te brengen

Akkoord met advies.

BW-o10944

Stembureaus verkiezing leden gemeenteraad/stemming
referendum Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten 2017 (WIV).

1. Stembureaus in te stellen en stemlokalen aan te
wijzen;

2. Een mobiel stembureau in te zetten;
3. De zittingstijden en plaatsen van het mobiel

stembureau vast te stellen;
4. De plaats van de stemopneming van het mobiel

stembureau en het stembureau stadhuis vast te
stellen.
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5 Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

Griffie

Besluit

6 Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

Griffie

Besluit

BW-010945

Vervangingsinvestering iPads raads- en commissieleden

De vervangingsinvestering voor de iPads voor de raads-
en commissieleden te vervroegen van 2019 naar 2018.

Akkoord met advies. Niet akkoord met overname voor
vervangingswaarde. Voorstel aanpassen in overleg met
de portefeui llehouder.

BW-010946

Com m issie onderzoek geloofsbrieven.

Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van het
fractievoorzittersoverleg om te besluiten tot het instellen
van een commissie onderzoek geloofsbrieven die de
geloofsbrieven van alle raadsleden, die op 21 maart
2018 worden gekozen, onderzoekt.

Akkoord met advies.

Dr-33048

Bezwaar Basketbal Academie Limburg tegen
su bsid ieweigering.

1. Het bezwaarschrift van Basketbal Academie Limburg
tegen de subsidieweigering voor de planontwikkeling
van een topsport- en evenementenhal:

a. ondanks de te late indiening ontvankelijk te
verklaren wegens de aanwezigheid van een
verschoonbare reden tot
term ij noversch rijd i ng ;

b. ongegrond te verklaren.
2. Basketbal Academie Limburg te informeren door

middel van bijgevoegde concept beslissing op
bezwaar en het verslag van de hoorzitting.

Akkoord met advies.

Openbaar
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Besluit

Registratienr. DJ-33545
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PPS Onderwerp Vragen bestemmingsplan Kampershoek-Noord, vestiging

Heylen.

Voorstel In te stemmen met beantwoording van de gestelde
vragen door het CDA d.d. 22 december 2OL7 door
middel van bijgevoegde conceptbrief.

Besluit Akkoord met advies.

9 Reg istratienr.

Onderwerp

Voorstel

DJ-33613

OG Inkoop speeltoestellen en valondergronden.

1. In te stemmen met de aanbesteding van de nieuwe
raamovereenkomst van 4 jaar van speeltoestellen
en valondergronden samen met de gemeente
Roermond, Gennep en Venray.

2. In te stemmen met het verlenen van mandaat aan
het college van Burgemeester en Wethouders van
Venray, om namens de gemeente Weeft een
Europese aanbestedingsprocedure voor de inkoop
van speeltoestellen en valondergronden uit te
voeren.

Besluit Akkoord met advies.
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Openbaar
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Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Reg istratienr

Onderwerp

DJ-34460

Ontwerpbestemmingsplan'Altweerterheide, Laar,
Stramproy, Swartbroek en Tu ngelroy'.

1. Het Eindverslag inspraak over de ingekomen
zienswijzen op het voorontwerp bestemmingsplan
'Altweerterheide, Laar, Stramproy, Swartbroek en
Tungelroy' vast te stellen.

2. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan
'Altweerterheide, Laar, Stramproy, Swartbroek en
Tungelroy', het ontwerp raadsbesluit en het ter
inzage leggen van het plan.

Akkoord met advies.

DJ-34692

Afwij ken aa nbestedingsbeleid
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Voorstel

Besluit

1. In te stemmen met het afzien van een meervoudig
onderhandse aanbestedingsprocedure voor het
onderhoud van kunstgrasvelden.

2. In te stemmen met het opnieuw gunnen van het
onderhoudscontract voor kunstgrasvelden aan de
huidige opdrachtnemers, CSC Ceelen en Antea
Group (Oranjewoud).

Akkoord met advies.

DJ-35337

Subsid ieaanvraag "Muziek verbindt".

1. Een eenmalige subsidie te verlenen van maximaal €
6.875,- aan Stichting Land van Horne als bijdrage in
de opstartkosten van het project "Muziek verbindt",
conform bijgevoegde concept-beschikking.

2. Aan de subsidieverlening de verplichting te
verbinden dat actief de samenwerking wordt
opgezocht met ouderenverenigingen en andere
relevante partners.

Akkoord met advies.

DJ-35925

Evaluatie "Uitgangspuntennotitie Participatiewet regio
Midden-Limburg" en Stuurgroep Regionaal
Arbeidsmarktbeleid.

1. De evaluatierappoften "Beleidsevaluatie Regionaal
Arbeidsma rktbeleid Mid den -Li m burg 20 t4-20 1 7"en
"Evaluatie stuu rg roep Regionaal Arbeidsmarktbeleid
regio Midden-Limburg" vast te stellen.

2. De Raad hierover te informeren middels bijgaande
brief.

Akkoord met advies,

Dl-36402

Zonnescherm Oelemarkt 17 (De Brouwer).

Openbaar
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Voorstel
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1. In principe onder voorwaarden als pilot
medewerking te verlenen aan het realiseren van een
zonnescherm aan het gemeentelijke monument
Oelemarkt 17.

2. Deze uitvoering van het zonnescherm als proef vast
te stellen als standaard voor voorlopig uitsluitend de
zuidwestzijde van de Oelemarkt.

3, De Monumenten-welstandscommissie te informeren
over het afwijken van hun advies.

Akkoord met advies

DJ-37466

Evaluatie subsidieregeling burgerinitiatieven 2017.

De gemeenteraad middels bijgevoegde
raadsinformatiebrief te informeren over de evaluatie van
de subsidieregeling burgerinitiatieven 2017.

Akkoord met advies.

DJ-38504

Bestuursinformatiebrief instemming Ondernemings- en
ontwi kkelplan BsGW 20 tB-2020.

De raad te informeren middels bijgaande
Raadsi nformatie brief .

Akkoord met advies. Brief aanpassen

2018,

Voorstel

Besluit

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d

de secretaris,
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