
GEMEENTE vVEERT
Vergadering van burgemeester en wethouders
Van 21 augustus 2018

Afwezig:
P.P,H. Sterk, wethouder;
G. Brinkman, gemeentesecretaris

1 Onderwerp

Voorstel

Besluit

2 Registratienr

OnderwerpOSCW

Voorstel

Besluit

3 Reg istratienr

OnderwerpOCSW

Voorstel

Notulen van de B&W vergadering d.d, 14 augustus
20 18.

Akkoord

DJ-497r40

Subsidieverlening Regionale Ontwikkelingsagenda 2018-
20t9.

1. Subsidie te verlenen voor activiteiten uit de
Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd, aan de
schoolbesturen Eduquaat, Meerderweert, Mozon en
LVO voor schooljaar 2018-2019:
€ 260.000 aan stichting Eduquaat
€ 260.000 aan stichting Meerderweeft
€ 30.000 aan stichting Limburgs Voortgezet

Onderwijs (LVO)
€ 5.000 aan stichting Mozon voor Montessori-
centrum Weert.

2. Subsidies onderwijsachterstandenbeleid (OAB)
20L6-20L7 vast te stellen op de verleende bedragen
op basis van de ingediende en goed te keuren
verantwoord ingen.

Akkoord met advies

DJ-498351

Voortzetti ng com bi natiefu nctiona ris RTC ha nd boog
20tg-20r9.

1. Subsidíe te verlenen aan de Nederlandse Handboog
Bond van maximaal € 2.000,- voor het realiseren
van 0,1 fte combinatiefunctionaris handboog
Regionaal Talent Center (RTC) voor de periode van
1 september 2018 tot en met 31 augustus 2019.

2. Afspraken met de Nederlandse Handboog Bond,
over de combinatiefunctionaris handboog, voor de
periode van 1 september 2018 tot en met 31
augustus 2019 opnieuw te verlengen middels het
aangaan van bijgaand addendum op de
sa menwerki ngsovereen komst.

Openbaar
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3. Wethouder Gabriëls te machtigen tot het
ondertekenen van het addendum.

Besluit Akkoord met advies

Reg istratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Vervallen

Openbaar

4

5

OCSW

6

OCSW

7

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Reg istratienr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr. DJ-572864

Dl-571 185

Continueren 0,2 fte combinatiefunctionaris
bu u rtsportcoach 20 1B-20 19 ;

1. Een subsidie te verlenen aan Punt Welzijn van
maximaal € 10.000,- voor het continueren van 0,2
fte com bi natiefu nctiona ris bu u rtsportcoach voor de
periode 1 september 2018 tot en met 31 augustus
2079.

2. De afspraken met Punt Welzijn over de
com bi natiefu nctiona ris bu u rtsportcoach vast te
leggen middels het aangaan van bijgaand addendum
op de samenwerkingsovereenkomst.

3. Wethouder Gabriëls te machtigen tot het
ondertekenen van het addendum.

Akkoord met advies.

DJ-5773L7

Uitbreiding combinatiefunctionaris Jongeren Op Gezond
Gewicht (JOGG) coach 2018-20L9.

1. Een subsidie te verlenen aan Punt Welzijn van
maximaal € 15.000,- voor het uitbreiden van de
formatie combinatiefunctionaris JOGG coach van 0,2
fte naar 0,5 fte. Voor de periode 1 september 2018
tot en met 31 augustus 2019.

2. De afspraken met Punt Welzijn over de
combinatiefunctionaris JOGG coach vast te leggen
middels het aangaan van bijgaand addendum op de
sa menwerki n gsovereenkomst.

3. Wethouder Gabriëls te machtigen tot het
ondertekenen van het addendum.

Akkoord met advies.
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R&E Onderwerp

Voorstel

Besluit

Bezwaarschrift van Van den Dungen C.V. m.b,t.
verstrekte informatie op basis van de WOB over
aanspraken op verjaring van gemeentelijk eigendom
van grondstroken.

a. Het bezwaarschrift gegrond te verklaren;
b. aanvullende informatie te verstrekken met

uitzondering van bepaalde gegevens zoals in het
besluit verwoord;

c. een proceskostenvergoeding van € 250,50 toe te
kennen.

Akkoord met advies.

DJ-575326

Masterplan Digitale Transitie 2OL9-2027

1. In te stemmen met het Masterplan Digitale Transitie
2019-2027 als vervolg op het Masterplan
Informatiea rchitectuu r 20 16-20 18.

2. De raad voorstellen het resterende krediet van het
Masterplan Informatiearchitectuu r (ci rca €
750.000,=) over te hevelen naar 2019 e.v. ten
behoeve het Masterplan Digitale Transitie 2079-
2027.

3. Dit resterende krediet te benutten voor het
aanstellen van een programmamanager Digitale
Transitie en het opstellen/uitvoeren van een
programmaplan Digitale Transitie per 1 januari
2079.

4. Instemmen met het integreren van de uitvoering
van de Digitale Agenda 2O2O (DA2O20) van de VNG
en de Nederlandse Digitaliseringsstrategie van het
Rijk in het Masterplan Digitale Transitie 2OL9-2021
onder voorbehoud van instemming van de raad met
de ingediende prioriteit Digitale Informatie Agenda
(€ 400.000,=) voor de begroting 2019.

Akkoord met advies

DJ-576845

Subsidie op grond van het Gevelfonds voor Hoogstraat
21.

Een bijdrage van € 1.625,-- verlenen voor
gevelverlichting van Hoogstraat 19-21 ten laste van het
Gevelfonds.

Openbaar

8

D&I

Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

9

R&E
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Aldus vastgesteld in de B&W-ve

de secretaris,

ustus 2018,

Openbaar

meester,

G.B Heijmans
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