GEMEENTE

vVEERT

Vergadering van burgemeester en wethouders
Van 27 maart 2018

1

Onderwerp

Notulen van de B&W vergadering d.d. 20 maart 2018

Voorstel
Besluit

Akkoord

2

Registratienr.

DJ-7046

OCSW

Onderwerp

Subsidie Stichting Punt Welzijn 2016.

Voorstel

1.
2.

Besluit

Akkoord met advies.

istratienr

Kennis te nemen van de jaarrekening en jaarverslag
2016 van Stichting Punt Welzijn.
De subsidie 2016 definitief vast te stellen op €
1.885.437,19 conform bijgevoegde beschikking.

DJ-18178

3

Reg

OCSW

Onderwerp

Subsidie 2018 Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk
Midden-Limburg.

Voorstel

1.

2.
3.

Subsidie te verlenen aan de Stichting Algemeen
Maatschappelijk Werk Midden-Limburg van
maximaal C 6t9.289,- voor de activiteiten zoals

omschreven in bijgevoegde subsidieaanvraag,
conform bijgevoegde beschikking ;
In te stemmen met het verruimen van de omvang
van een traject casemanagement tijdelijk
huisverbod van 30 uur naar 33 uur;
De raad te informeren via de TILS-lijst.

Besluit

Akkoord met advies

4

Registratienr

DJ-33675

OG

Onderwerp

Aanbesteding onderhoud bomen

Voorstel

1.
2.
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Kennis te nemen van het proces verbaal van
aanbesteding van de raamovereenkomst voor het
onderhoud van bomen.
In te stemmen met het gunningsadvies en het
vervolgtraject in het gunningsproces van de
aanbesteding van een raamovereenkomst, voor het
onderhoud van bomen.

Openbaar
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Openbaar

3.
4.

De concern directeur te mandateren de
contractdocumenten van de raamovereenkomst te
ondertekenen.
De financiële gevolgen voor 2018 te verwerken in de
1e bestuursrapportage 2018. De financiële gevolgen
voor 2019 en volgende jaren betrekken bij de
begroting 2019.

Besluit

Akkoord met advies. Toegevoegd beslispunt 4.

5

Registratien r

DJ-477377

OCSW

Onderwerp

Subsidieaanvraag operaproductie "Le Villi en Cavalleria
Rusticana".

Voorstel

Voor het organiseren van de operaproductie "Le Villi en
Cavalleria Rusticana" subsidie te verlenen van maximaal
€ 12.000,- conform bijgevoegde concept-beschikking,

Besluit

Akkoord met advies.

6

Registratienr

DJ-479720

R&E

Onderwerp

Ontwerpbestemmingsplan'Emmasingel 37

Voorstel

1.
2.
3.

.

Met het ontwerpbestemmingsplan 'Emmasingel 37'
en het ontwerp raadsbesluit in te stemmen.
Met het in procedure brengen van het
ontwerpbestemmingsplan'Emmasingel 37' door het
ter inzage leggen van het ontwerp plan in te
stemmen.
Met de planschadeovereenkomst in te stemmen.

Besluit

Akkoord met advies

7

Registratienr

DJ-479547

OCSW

Onderwerp

Eindverantwoording subsidie Provincie Limburg Kamers
met Uitzicht PLUS.

Voorstel

Eindverantwoording in te dienen conform bijgevoegde
conceptbrief.

Besluit

Akkoord met advies.
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B
VTH

Registratienr.

DJ-479588

Onderwerp Evaluatie handhaving verkeerd gestalde fietsen bij het
station.
Voorstel
1. In te stemmen met de evaluatie betreffende de
2,

3.
4.
Besluit

istratienr.

handhaving van verkeerd gestalde fietsen bij het
station,
In te stemmen met voortzetting van de
ondersteunende inzet van bureau Kr8tig voor weer
een half jaar tegen dezelfde condities als in het
eerste half jaar van het fietshandhavingsproject,
met uitzondering van de
verkoop/eigendomsoverdracht van de fietsen na
afloop van de opslagtermijn aan Kr8tig,
De geruimde maar niet opgehaalde fietsen
beschikbaar te stellen aan Werkpuntkom.
De raad te informeren via bijgevoegde
raadsi nformatiebrief .

Akkoord met advies. De aandacht gaan vestigen op
gastheerschap voor de stad.

DJ-480025

9

Reg

R&E

Onderwerp

Princi peverzoek Lang poort 3.

Voorstel

In principe instemmen met het omzetten van de begane
grond van het pand Langpoort 3 van kantoor in een
woning.

Besluit

istratienr.

Akkoord met advies.

DJ-480446

10

Reg

R&E

Onderwerp

Principeverzoek ruimte voor ruimtewoning Ellerweg
tussen de nummers 3 en 5.

Voorstel

In principe met de realisatie van één ruimte voor ruimte
woning aan de Ellerweg tussen de huisnummers 3 en 5
in te stemmen tot uiterlijk 1 oktober 2018.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

DJ-480535

11
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Openbaar
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VTH Onderwerp Beslissing op bezwaar inzake afgewezen
handhavingsverzoek Twijnderstraat 100 in Weert

Voorstel

1

2

3.

4.
5.

Besluit

het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
het bezwaarschrift gegrond te verklaren voor
zover het is gericht tegen het oordeel dat
perceel Weert R 4135 geen zelfstandig
bouwperceel is;
het bezwaarschrift voor het overige ongegrond
te verklaren;
het bestreden besluit met aanpassing van de
motivering in stand te laten en
het verzoek om proceskostenvergoeding af te
wijzen.

Akkoord met advies

t2

Reg

R&E

Onderwerp

Principeverzoek wijzigen bestemming bedrijfswoning
Leukerstraat 47.

Voorstel

1.

istratienr

Di-480785

2.

In principe medewerking te verlenen aan de
wijziging van de bestemming naar burgerwoning
met toepassing van een bestemmingsplanherziening
(art. 3.1 Wro).
Deze principetoestemming in tijd te beperken tot
één jaar, i aprii 20L9.

Besluit

Akkoord met advies.

13

Registratienr.

DJ-481230

R&E

Onderwerp

Kraan Werthabou levard.

Voorstel

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Besluit

Akkoord met advies.

T4

Registratienr

DJ-481338

VTH

Onderwerp

Compensatieovereenkomst nieuwbouwwoning
Dijkerakkerweg 2.
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Openbaar

Voorstel
Besluit

Akkoord met advies.

15

Registratienr

DJ-48L364

OCSW

Onderwerp

Van Hornejaar 2018 subsidies tenderregeling tweede
tranche.

Voorstel

1.

Met de compensatieovereenkomst in te stemmen

2.
Besluit

istratienr.

Te verlenen dan wel af te wijzen subsidies in het
kader van de tenderregeling Van Hornejaar 2018

(conform het advies van de adviescommissie en
conform bijgaande subsidiebeschikkingen).
De raad te informeren via de TILS-lijst.

Akkoord met advies

DJ-482353

16

Reg

PPS

Onderwerp

Collectief alternatief voor vervallen Algemeen
Nabestaanden Wet (ANW) compensatie.

Voorstel

Het contract met elipslife te ondertekenen.

Besluit

Akkoord met advies.

T7

Registratienr.

DJ-482949

OG

Onderwerp

Rapportage en financiele afhandeling stormschade 18
januari 2018.

Voorstel

1.
2.

3.

De rapportage 'Westerstorm 18 januari 2018' vast
te stellen;
De (herstel)kosten die resteren na vergoeding door
de verzekering te boeken op de reguliere budgetten,
zijnde € 295.000 op het budget voor straatbomen/
€ 17.000 op het budget voor openbare verlichting uitbesteed onderhoud en € 89.000 op het budget
voor vastgoed;
De raad te informeren via een raadsinformatiebrief.

Besluit

Akkoord met advies

18

Registratienr

DJ-482837

R&E

Onderwerp

Ontwerpbestemmi ngsplan "Bergerothweg 58a".
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Voorstel

1.
2.
3.

Besluit

Openbaar

Met het ontwerpbestemmingsplan "Bergerothweg
5Ba" en het ontwerpraadsbesluit in te stemmen.
Met het in procedure brengen van het
ontwerpbestemmingsplan "Bergerothweg 5Ba" door
het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan in te stemmen.
Met de planschadeovereenkomst in te stemmen.

Akkoord met advies.

Aldus vastgesteld in de B&

pril20L8,

de secretaris,

m

A.A.
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