
GEMEENTE vtlEERT
Vergadering van burgemeester en wethouders
Van27 november 2018

Afwezig:

P.P.H. Sterk, wethouder

1 Onderwerp

Voorstel

Besluit

2 Registratienr

Onderwerp

Voorstel

R&E

Besluit

3 Reg istratienr

Onderwerp

Voorstel

D&I

Besluit

4 Registratienr

Onderwerp

Voorstel

OCSW

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

Akkoord.

DJ-581079

Verkoop wijkgebouw De Spil

1- In te stemmen met de verkoop van wijkgebouw De
Spil.

2- De huidige gebruikers te informeren middels
bijgevoegde brief.

3- De wijkraad te informeren middels bijgevoegde
brief.

Akkoord met advies.

DJ-582616

Deelname Landelijke Aanpak Adreskwaliteit.

1. Deel te nemen aan de Landelijke Aanpak
Adreskwaliteit met ingang van 1 januari 2019.

2. Kennis te nemen van bijgevoegde concept
verwerkersovereen komst.

3. M. Weijers en G. van der Hoeven aan te wijzen als
respectievelijk ee¡ste contactpersoon en
plaatsvervanger.

Akkoord met advies

DJ-615736

Kunstwerk Boer Krelis vindt de Rogl

1. Een keuze te maken uit de onderstaande drie
opties:

Openbaar
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Besluit

1. 1 schenking aanvaarden (voorkeursoptie)
1.2 schenking niet aanvaarden, maar aankopen voor €

5.000
1.3 schenking niet aanvaarden
2. aan keuze t. of 2. de voorwaarde verbinden dat een

overeenkomst tot stand komt, waarin de door de
gemeente noodzakelijk geachte afspraken worden
vastgelegd.

3. indien van toepassing, de concept-overeenkomst ter
besluitvorming voor te leggen aan het college.

Akkoord met optie 1.1. Aandacht voor communicatie.

DJ-622053

Optimalisatie beoordelingsinstrument en ondersteuni ng
toegang Wmo.

1. In te stemmen met het plan van aanpak
'Optimalisatie beoordelingsinstrument en
ondersteuning toegang Wmo' (bijlaSe 1);

2. Het Weerter aandeel in de kosten van dit plan, te
weten € 67.200,-, ten laste te brengen van de
raming voor innovatiekosten binnen de exploitatie
Wmo nieuwe taken.

Akkoord met advies.

DJ-622302

Grondaankoop bedrijventerrein Kampershoek 2.0.

1. In principe in te stemmen met de
koopovereenkomst om grond met opstallen aan te
kopen voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein
Kampershoek 2.0.

2. Aan de raad voorstellen om eventuele wensen en/of
bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het
aangaan van de koopovereenkomst.

Akkoord met advies,

DJ-62246r

Last onder dwangsom inzake de Beekstraat 62/64'

1. In te stemmen met het opleggen van een last onder
dwangsom aan de huurder/ exploitant.

Openbaar

5

OCSW

7

VÏH

Reglstratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

6

PPS
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2. De begunstigingstermijn te stellen op zes weken na
datum verzending van het besluit.

Besluit Akkoord met advies

8 Reg istratienr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

DJ-623043

Motie ontgronding CZW.

Met bijgaande reactie aan de raad in te stemmen.

Akkoord met advies.

R&E

9 Registratienr

Onderwerp

Voorstel

DJ-624732

R&E Bud get startersregeli ng

Aan de raad voorstellen een bedrag van € 500.000,-
beschikbaar te stellen ter uitvoering van de
sta rtersregeling.

Besluit Akkoord met advies

10 Reg istratienr

Onderwerp

DJ-627498

OCSW Instemming voor het realiseren van een nevenvestiging
van Maaskei.

Voorstel 1. Geheimhouding op te leggen voor een termijn van
maximaal 1 jaar ten aanzien van bijgevoegd
kostenplan bouw- en installatiekosten d.d, 31
oktober 2018 opgemaakt door Frencken Scholl
Architecten tot het moment dat bijbehorende
aanbestedingsprocedure is afgerond. Dit gelet op
artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 10 tweede lid
onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur.

2. Ingevolge artikel 25 lid 2 Gemeentewet
geheimhouding op te leggen aan de raad van
bijgevoegd kostenplan bouw- en installatiekosten
d.d. 31 oktober 2018 opgemaakt door Frencken
Scholl Architecten.

3. De raad voorstellen om:
a, In te stemmen met het realiseren van een

nevenvestiging van Maaskei op de locatie
Herenstraat 298 te Weert, zijnde
Scholengemeenschap Philips van Horne.

b. Hiervoor een bouwkrediet beschikbaar te
stellen ter hoogte van € 665.000,-- met een

Openbaar
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Besluit

afschrijvingstermijn van 19 jaar, onder
voorwaarde dat de minister deze
nevenvestig ing goed keurt.

c. De door ons college opgelegde
geheimhouding ten aanzien van bijgevoegd
kostenplan bouw- en installatiekosten d.d.
31 oktober 2018 opgemaakt door Frencken
Scholl, te bekrachtigen gelet op artikel 25
tweede en derde lid Gemeentewet.

Akkoord met advies

DJ-629832

Toezeggingen raadsvergadering 14 november 2018.

Kennis te nemen van de toezeggingen gedaan in de
raadsvergadering van 14 november 2018.

Akkoord met advies.

DJ-631058

Artikel 40 brief fractie DUS Weert inzake de inzet van
adviseurs en coördinatoren.

In te stemmen met bijgevoegde antwoordbrief.

Akkoord met advies.

Openbaar

11

Griffie

Reg istratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

t2 Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

PPS

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d

de secretaris,
2018,
eester,

Heijmans
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