
GEMEENTE vVEERT
Vergadering van burgemeester en wethouders
Van 20 maart 2018 Openbaar

1 Onderwerp

Voorstel

Besluit

Reg istratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Notulen van de B&W vergadering d.d. 13 maart 2018.

Akkoord

DJ-33247

Opdracht en mandaat voor de fijnstofzuiverings-
insta llaties.

1. Akkoord te gaan met rechtstreekse opdracht aan
ENS Urban voor de levering en plaatsing van 10
Aufero fijnstofzuiveringsunits als "longen van de
stad",

2. Akkoord te gaan met het afsluiten van een
onderhoudsovereenkomst voor deze apparatuu r
voor de duur van 10 jaar.

3. De concerndirecteur te machtigen
a) opdracht te verlenen aan ENS Urban voor

levering en plaatsing van 10 benodigde
installaties voor een bedrag van € 273.500,-
exclusief btw en

b) de onderhoudsovereenkomst voor deze
apparatuur aan te gaan voor de duur van 10
jaar voor een totaalbedrag van € 214.650
exclusief btw en tussentijdse indexering.

Akkoord met advies.

DJ-476380

Heroverweg ing princi peverzoek herontwi kkel ing
plandelen tennishal en Energiestraat van project
Werthabou levard.

1. In principe met herontwikkeling van de plandelen
tennishal en Energiestraat van het project
Werthaboulevard tot woningbouw in te stemmen tot
uiterlijk 1 januari 2019.
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4 Registratienr. DJ-478798

VÏH Onderwerp

Voorstel

Besluit

Evaluatie Carnaval 2018.

2.7.

2.2.

2.3.

2.4.

De evaluatie carnaval 2018 vast te stellen.
In te stemmen met de uitvoering van de actiepunten
uit de evaluatie carnaval Weert 2018:

Handhavingsopzet glas of plastic met de kermis
herhalen.
Afval en reiniging binnenstad met carnaval
intensiveren.
Geluidseisen voor Wieerter 11 opnemen in de
toekomst.
Indieningstermijn voor evenementen strikter
hanteren en dit communiceren met betreffende
organisatoren.

Openbaar
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Griffie

6

R&E

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Reg istratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr

Onderwerp

Akkoord met advies met uitzondering van 2.3
Geluidseisen voor Wieerter 11 opnemen in de toekomst
is niet akkoord. Wel een gesprek aangaan met de
organisatie.

DJ-478891

Kennisnemen van het initiatiefvoorstel van het FVO om
vast te stellen het protocol processtappen bestuurlijke
integriteit gemeente Weeft.

Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van het FVO
om vast te stellen het protocol processtappen
bestu u rl ij ke integriteit gemeente Weert.

Akkoord met advies.

Dl-478935

Huisvesting statushouders.

Van de realisatie taakstelling huisvesting statushouders
in de tweede helft 2017 kennis te nemen.

Akkoord met advies.

DJ-479050

Begeleiding individueel crisis (L)VG.
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Voorstel

Besluit

B Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

D&I

9 Registratienr.

OnderwerpR&E

Voorstel

Besluit

10 Reg istratienr.

OnderwerpD&I

Voorstel

1. Aan het productenboek Crisishulp Jeugd het product
'Behandeling individueel (L)VG Crisis'toe te voegen.

Akkoord met advies.

DJ-479334

Collegeverklaring Eenduidige Normatiek & Single
Information Audit (ENSI A) 2077 .

De Collegeverklaring ENSIA 2OI7 te ondeftekenen

Akkoord met advies.

DJ-479488

Ontwerpbestemmingsplan'Bocholterweg -
Bergsheisteeg'.

1. Met het ontwerpbestemmingsplan 'Bocholterweg -
Bergsheisteeg' en het ontwerpraadsbesluit in te
stemmen.

2. Met het in procedure brengen van het
ontwerpbestemmingsplan'Bocholterweg -
Bergsheisteeg' door het ter inzage leggen van het
ontwerp plan in te stemmen.

3. Met de planschadeovereenkomst in te stemmen.

Akkoord met advies.

DJ-479505

Definitieve besluitvorming samenwerking Expertise
Centrum Geo.

1. De overeenkomst ambtelijke Geo-samenwerking
LNRW te ondertekenen.

2. Het op 3 oktober 2017 vastgestelde Bedrijfsplan
Expertise Centrum Geo op een aantal punten aan te
vullen.

3. De burgemeester te machtigen voor het
ondertekenen van de Overeenkomst ambtelijke
Geo-samenwerking LNRW.

4. De gemeenteraad (via de TILS-lijst) en de
ondernemingsraad te informeren over de wijze

Openbaar
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waarop hun aandachtspunten zijn opgenomen in het
BedrijfsPlan.

Besluit Akkoord met advies

11 Registratienr

Onderwerp

Voorstel

DJ-479870

Besluit Akkoord met advies

t2 Registratienr

Onderwerp

DJ.4BOBO3

D&I Plaatsverva n g ende stem bu reau leden en stem m entel lers
Gemeenteraadsverki ezi ng en raad gevend referend u m
2018.

Voorstel 1. Plaatsvervangende leden stembureaus te benoemen
conform bijlage 1;

2. Plaatsvervangende voorzitters stembureaus te
benoemen conform bijlage 2;

3. Stemmentellers aan te wijzen conform bijlage 3'

Besluit Akkoord met advies,

Openbaar

VÏH

13

OCSW

Jaarverslag afdeling VTH 2017.

1. het jaarverslag afdeling VTH 2017 vast te stellen;
2. het jaarverslag ter kennis te brengen aan de

gemeenteraad.

Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

DJ-48L279

Voorbereidingskrediet uitbreiding IKC Leuken.

1. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van
€ 20.000,- voor de planvoorbereiding van de
uitbreiding van het IKC Leuken.

2. Deze kosten ten laste te brengen van het
raamkrediet.
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t4 Registratienr. DJ-481485

PPS Onderwerp Herontwikkeling Muntcomplex'

Voorstel In te stemmen met bijgevoegde brief aan Bouwinvest'

Besluit Akkoord met advies'

Openbaar
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CS

16

R&E

Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

DJ-481528

Intern controleplan 2018.

Het Intern controleplan 2018 vast te stellen

Akkoord met advies.

Dl-36158

Intentie tot verkoop complex Poort van Limburg

1. In te stemmen met de intentie tot verkoop van
het complex Pooft van Limburg.

2. Geheimhouding op te leggen op de bijlagen
o.g.v. artikel 10 l¡d 2, sub b en g WOB voor een
periode van 5 jaar.

Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met
de portefeuillehouder. Aandacht voor de presentatie
naar de raad.

Besluit

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering van 27 maart 2078,
de secretaris, de burgemeester,

G kman M.H
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