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GEMEENTE vtlEERT

Vergadering van burgemeester en wethouders
Van 16 januar¡ 2018 Openbaar

Notulen van de B&W-vergadering d.d. 9 januari 2018

Akkoord

BW-010929

Jaarverslag Leerplicht, RMC, Leerlingenvervoer 2OI6-20L7.

1. Het jaarverslag Leerplicht, RMC en leerlingenvervoer gemeente
Weert school 20I6-20t7 vast te stellen.

2. Het jaarverslag ter kennisgeving voor te leggen aan de
gemeenteraad op grond van artikel 25 van de Leerplichtwet
1969.

Akkoord met advies. Tekstuele aanpassing voorstel.

BW-010934

Toezeggingen raadsvergadering 13 december 20L7.

Kennis te nemen van de toezeggingen gedaan in de
raadsvergadering van 13 december 2OI7.

Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de
poftefeuilleouder.

DJ-22t53

Bezuinigingsopdracht Rick.

Besluiten om:
1. Het verzoek van Rick om de bezuinigingsopdracht in 2018

eenmalig terug te brengen van € 300.000,- naar € 135.000,-
aan te houden tot duidelijk is welk bedrag daadwerkelijk door
Rick zelf gedekt kan worden.

2. De raad te informeren via de Tils lijst.

Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de
portefeuillehouder.

DJ-2392A

Elektronisch bestuurlijk verkeer tussen burgers/bedrijven en de
gemeente Weert.

1t7
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GEMEENTE vVEERT

Vergadering van burgemeester en wethouders
Van 16 januar¡ 2018 Openbaar

1. In te stemmen met de (formele) basis en uitgangspunten
openstellen elektronisch bestuurlijk verkeer met burgers en
bedrijven.

2. Vast te stellen "Regeling nadere eisen elektronisch
berichtenverkeer gemeente Weert 20 tB".

3. De raad voor te stellen de regeling vast te stellen conform
bijgevoegd raadsvoorstel.

Akkoord met advies

DJ-26302

Uitbreiding Lammers Beton Oude Graaf 10.

1. In principe medewerking te verlenen aan de uitbreiding van het
bedrijf (buiten de bedrijfsbestemming), met toepassing van een
omgevingsvergunning (uitgebreid).

2. Deze principetoestemming in tijd te beperken tot één jaar.

Akkoord met advies.

DJ-27676

Samenwerki ngsovereen komst Bl uepofts Li m bu rg 20 t8-2027.

1. In te stemmen met de ondertekening van de
samenwerki ngsovereenkomst Bl ueports Li m bu rg voor de
periode 2018 tot en met 2021;

2. Volmacht te verlenen aan wethouder Van Eersel om de
samenwerkingsovereenkomst namens de gemeente Weert te
tekenen.

Akkoord met advies.

DJ-27828

Consumentenelektronica op de perifere detailhandelslocatie
Roermondseweg -Moesdijk.

De raad te adviseren om consumentenelektronica toe te staan
binnen de aanduiding 'detailhandel perifeer'van het
bestemmingsplan'Bedrijventerreinen 20 13'.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van 16januari 2018 Openbaar

Akkoord met advies.

DJ-29108

Principeverzoek realisering manege aan de Heihuisweg 5.

1. In principe met de realisering van een manege aan de
Heihuisweg met een heziening van het bestemmingsplan in te
stemmen.

2. De princípetoestemming in añarachting van een ontvankelijk
ontwerpbestemmingsplan in tijd te beperken tot 1 augustus
2018.

Akkoord met advies.

DJ-29278

Huur nieuwe turnaccommodatie,

1. In te stemmen met de huurovereenkomst tussen He en de
gemeente;

2. Kennis te nemen van het gebruiksrooster voor de níeuwe
turnaccommodatie;

3. In te stemmen met de taakverdeling in schoonmaak van de
nieuwe turnaccommodatie ;

4. Af te wijken van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid en
opdracht te verstrekken aan Janssen Fritsen voor het inrichten
van de nieuwe turnaccommodatie,

Akkoord met advies.

DJ-29580

Evaluatie herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2017.

1. In te stemmen met de voorstellen A tot en met G, zoals
opgenomen in hoofdstuk 2 van het rapport'Evaluatie heziening
subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 20 L7'.

2. [n te stemmen met het dekkingsvoorstel voor uitvoering van de
voorstellen A tot en met G zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van
het rapport'Evaluatie herziening subsidiestelsel

3t7
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van 16 januari 2O18 Openbaar

vrijwi I I igersorganisaties 20 t7'.

3. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief

Akkoord met advies.

Di-30163

Principeverzoek wijzigen bestemming Truyenhoekweg 7 naar
'Wonen'.

1. In principe en onder voorwaarden aan de wijziging van de
bestemming naar'Wonen' met toepassing van een
bestemmingsplanherziening (artikel 3.1 Wro) in te stemmen;

2. De principetoestemming in afwachting van een ontvankelijk
ontwerpbestemmingsplan in tijd te beperken tot 1 augustus
2018.

Akkoord met advies.

DJ-30302

Vergroening, plaatsen spelaanleidingen en aankleden zitbanken in

de binnenstad.

Aan de raad voor te stellen:

1. Een krediet van € 85.000 voor het aanbrengen van permanente
vergroening beschi kbaar te stellen ;

2. een krediet van € 78.000 voor het aankleden van stenen
zitbanken en plaatsen van spelaanleidingen in de binnenstad
beschikbaar te stellen.

3. een budget van € 4.300 voor beheer, onderhoud, verplaatsen
en inspecteren van bomen, boombakken en spelaanleidingen
structureel in de meerjarenbegroting 20t8-202t vanaf 2019 op
te nemen.

Akkoord met advies.

DJ-30407

Maatwerksubsidie groot onderhoud 2018 Stichting
Gemeenschapscentrum De Zaal.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van 16 januar¡ 2018 Openbaar

Aan de Stichting Gemeenschapscentrum Stramproy de jaarlijkse
maatwerksubsidie groot onderhoud wijkaccommodaties te verlenen
van maximaal € 11.964,-.

Akkoord met advies.

Dr-30801

Verzoek toepassen coördinatieregeling op Windpark De Grijze Heide,
gepland evenwijdig aan de A2 tussen globaal het wegrestaurant La

Place Nederweert-Zuid en de Schoordijk.

1. Van bijgevoegde inkomende brief, inhoudende het verzoek om
medewerking te verlenen aan toepassing van de
coördinatieregeling, kennis te nemen.

2. De raad voor te stellen de gemeentelijke coördinatieregeling toe
te passen op de vestiging van het windpark.

Akkoord met advies.

DJ-30819

Bestemmingsplan "Boeketweg 26".

1. Het bestemmingsplan "Boeketweg 26" ongewijzigd vast te
stellen.

2. Het bestemmingsplan "Boeketweg 26" aan te merken als
authentiek digitaal ruimtelijk plan.

3. Voor het bestemmingsplan "Boeketweg 26"geen exploitatieplan
vast te stellen.

Akkoord met advies.

DJ-30822

Eerste voortgangsrapportage in verband met de verleende subsidie
voor de Stedelijke Ontwikkeling gemeente Weert.

Met de eerste voortgangsrappoftage in te stemmen.

Akkoord met advies.
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GEMEENTE vVEERT

Vergadering van burgemeester en wethouders
Van 16 januari 2018 Openbaar

DJ-30841

Ruimte voor ruimte woningen.

Aan de raad voorstellen met het verzoek van Ruimte voor Ruimte
Limburg CV voor de bouw van 20 extra ruimte voor ruimte
woningen (1-pitters) in te stemmen.

Akkoord met advies.

DJ-3I2T2

Bestemmingsplan'Kazernelaan 101'

Aan de raad voorstellen:

1. Het bestemmingsplan 'Kazernelaan 101' gewijzigd vast te
stellen.

2. Het bestemmingsplan 'Kazernelaan 101' aan te merken als
authentiek digitaal ruimtelijk plan.

3. Voor het bestemmingsplan 'Kazernelaan 101' geen
exploitatieplan vast te stellen.

4. Gedeputeerde Staten te verzoeken om zo spoedig mogelijk te
berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van 6 weken
tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden over
gegaan.

Akkoord met advies.

DJ-31366

Grondprijsbrief 2018.

1. In te stemmen met de Grondprijsbrief 2018

2. Aan de raad voor te stellen de Grondprijsbrief 2018 vast te
stellen.

3. Aan de raad voor te stellen de Grondprijsbrief 2017 in te
trekken.

4. Geheimhouding op te leggen - voor de periode van 10 jaar - op
grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van de WOB ten aanzien
van bijlagen 3 en 4 van de grondprijsbrief 2018.
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DJ-3 19 10

Actualisatie Al gemene verkoopvoorwaarden bed rijfskavels
Gemeente Weert.

In te stemmen met de Algemene verkoopvoorwaarden
bedrijfskavels Gemeente Weert -versie 180101-.

Akkoord met advies.

DJ-32003

Stadsdeelvisie Weert-Midden.

Aan de raad voorstellen de Stadsdeelvisie Weert-Midden vast te
stellen.

Akkoord met advies.

DJ-33434

Regresrecht Wmo - overeenkomst 2018.

Ook in 2018 deel te nemen aan de door de VNG gesloten
overeenkomst afkoop reg resrecht.

Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met de
portefeuillehouder.
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