
GEMEENTE vvEERT
Vergadering van burgemeester en wethouders
Van 9 oktober 2018

Afwezig:
P.P.H. Sterk, wethouder

Openbaar

7 Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Notulen van de B&W vergadering d.d. 2 oktober 2018.

Akkoord

DJ-57087t

Subsidie 2019 Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk
Midden-Limburg.

Subsidie te verlenen aan de Stichting Algemeen
Maatschappelijk Werk Midden-Limburg van maximaal €
6t9.289,- voor de activiteiten zoals omschreven in
bijgevoegde subsidieaanvraag, conform bijgevoegde
concept-beschikking.

Akkoord met advies

Vervallen

DJ-5748t7

Beleidskalender 1-2018

1. "Beleidskalender 1-2018" vast te stellen.
2. "Beleidskalender 1-2018" na vaststelling door te

sturen naar de Raad.

2

OCSW

3

4

CS
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GEMEENTE vvEERT
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5 Registratienr. DJ-582637

OCSW Onderwerp Maatschappelijke opvang

Voorstel

Besluit

6 Reg istratienr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

VTH

Openbaar

7

R&E

B

R&E

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Reg istratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

1. De subsidie aan het Zelfregiecentrum voor de
uitvoering van de flexibele maatschappelijke opvang
2017 vast te stellen op € 305.779;

2. De totale kosten voor maatschappelijke opvang in
2017 vast te stellen op € 399.322,22;

3. De totale kosten voor maatschappelijke opvang in
1ñl Ã .,¡-+ +¡ ¡l¡ll¡n ^^ ê A1', ê.1Ê. 'lCt'¿vrv vgÐL !ç ÐLgrrçrr vv Y alz,vtvr-Jl

4. Het overschot over beide jaren gezamenlijk, te
weten €2t.467,49 terug te betalen aan de
centrumgemeente Venlo.

Akkoord met advies

Dr-584075

Artikel 40 brief fractie DUS Weert inzake de huisvesting
van arbeidsmigranten.

In te stemmen met bijgevoegde antwoordbrief.

Akkoord met advies.

DJ-5BB44O

Resultaten regionaal woningmarktonderzoek.

1. Van de resultaten van het regionaal
woningmarktonderzoek, met als onderdeel het
lokale woningmarktonderzoek, kennis te nemen.

2. Vooruitlopend op de vaststelling van de
Structuurvisie op de uitkomsten van het onderzoek
te anticiperen.

Akkoord met advies

DJ-588533

Voortga ng prog ra m ma Stedel ij ke ontwi kkel i ng.

Met bijgaande brief aan de provincie Limburg in te
stemmen.

Akkoord met advies.
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9 Registratienr

OnderwerpOCSW

Voorstel

Besluit

10

DJ-589211

Besluit Maatschappelijke opvang en beschermd wonen
2018 Weert.

Het bijgevoegde Besluit Beschermd wonen en opvang
2018 Weert met terugwerkende kracht vanaf 1 januari
2018 vaststellen.

Akkoord met advies

Dr-589841

Septembercirculaire 2018 Algemene uitkering/
Gemeentefonds.

De raad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van de Septembercirculaire 2018

Algemene uitkering/ Gemeentefonds.
2. De mutaties op basis van de Septembercirculaire

voor het jaar 2018 te verwerken in een
begrotingswijziging voor het jaar 2018 en voor de
jaren 2019 t/m 2022 in een begrotingswijziging voor
het jaar 2019.

Akkoord met advies

DJ-590027

Instellen van een adviescommissie volgens art. 7:13
Awb.

a. Een adviescommissie in te stellen voor de
behandeling van de bezwaarschriften tegen de
omgevingsvergunning voor de uitweg van het
terrein van Horne Quartier naar de Ambachtenhof.

b. Te bepalen dat de commissie bestaat uit de heer mr.
L. Pronk als onafhankelijk voorzitter en twee
ambtelijke leden.

Akkoord met advies. Het college vindt de
onafhankelijkheid van de adviescommissie voldoende
gewaarborgd en er wordt niet getwijfeld aan de
integriteit van de medewerkers.

Openbaar

F&C

11

R&E

Reg istratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Reg istratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

I2 Registratienr. Dl-590263
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VTH Onderwerp Handhavingsverzoek Kempenweg.

Voorstel Het verzoek om handhaving af te wijzen

Besluit Akkoord met advies.

ñ--:-l--r:---l\cgr5Lr dLrcr il

Onderwerp

ña É^^r^tUJ-JJV+V T

Verkoop perceel en opstallen gelegen te Bergerothweg
34.

Voorstel 1. In te stemmen met de verkoop van de onroerende
zaak gelegen aan de Bergerothweg 34.

2. De gemeenteraad te informeren over de verkoop.

Besluit Akkoord van advies.

t4

Openbaar

<-IJ

R&E

R&E

15

R&E

16

R&E

Reg istratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr

Onderwerp

Dl-591140

Motie spitsstroken A2 Weert-Eindhoven.

In te stemmen met bijgevoegde concept
raadsi nformatiebrief .

Akkoord met advies.

DJ-59L254

Ontwerp bestemmingsplan 'Leukerstraat 47 en 73'

1. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Leukerstraat 47
en 73' en het ontwerp raadsbesluit in te stemmen.

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

3. Met de planschadeovereenkomsten in te stemmen.

Akkoord met advies.

Dl-592061

Verzoek om Suffolkweg 25 als gebied aan te wijzen
waarop de gasaansluitingsplicht geldt.
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Voorstel Het verzoek af te wijzen

Besluit Akkoord met advies.

t7 Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

18 Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

19

Openbaar

Griffie

VTH

OCSW

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

20 Registratienr. DJ-594189

Di-592184

Toezeggingen raadsvergadering 26 september 2018.

Kennis te nemen van de in de raadsvergadering van 26
september 2018 gedane toezeggingen en zorg te dragen
voor de nakoming ervan.

Akkoord met advies. Voorstel aanpassen.

DJ-592643

Bezwaarschrift tegen verleende omgevingsvergun ning
voor pand Roermondseweg 30.

1. het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk en
ongegrond te verklaren;

2. de verleende omgevingsvergunning voor het
verbouwen van een bestaand winkelpand aan de
Roermondseweg 30 in stand te laten;

3. het verzoek om vergoeding van de proceskosten, af
te wijzen.

Akkoord met advies

DJ-593474

Benoeming ad-hoc programmacommissie'De Annex' ex
art. 84 Gemeentewet.

1. De hieronder vermelde personen te benoemen tot
leden en adviseurs van de ad-hoc
programmacommissie'De Annex' voor de jaren
20L8,2079 en 2020.

2. Commissieleden schriftelijk van de benoeming in
kennis te stellen.

Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met
de portefeui I lehouders.
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Griffie Onderwerp

Voorstel

Besluit

2T Registratienr

Onderwerp

Voorstel

VTH

In itiatiefvoorstel werkgeverscom m issie fu nctie
medewerker g riffie/com m issieg riffier.

1. Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van de
werkgeverscommissie inzake de functie medewerker
g riffie/com missieg riffier.

2. Eventuele wensen en/of bedenkingen met
betrekking tot het ¡nitiatiefuoorstel kenbaar te
maken.

Àkkoord met advies

DJ-594158

Initiatiefvoorstel SP vuurwerkvrije zones

1. Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van de SP
inzake een proef om in Weert te komen tot een
vuurwerkvrije zone op plekken door bewoners zelf
aan te wijzen.

2. Eventuele wensen enlof bedenken bij dit
initiatiefvoorstel kenbaar te maken.

Openbaar

Besluit Akkoord met advies

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 23 oktober 20L8,

de secretaris, de loco-burgemeester,

G Brinkman . van den Heuvel
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