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Notulen van de B&W vergadering d.d. 22 mei 2018

Akkoord.

DJ-480110

Huisvesting Wilhelmina'08.

1. Kennis te nemen van het verslag van het bestuurlijk
overleg tussen gemeente en Wilhelmina '08.

2. In te stemmen met de afspraken die tijdens het
bestuurlijk overleg zijn gemaakt.

Akkoord met advies.

DJ-482t49

Subsidie Hoeëskamer Boshoven 2018

Voor 2018 een subsidie te verlenen van maximaal €
22,059,67 aan de Stichting Pedagogisch Sociaal Werk
Midden-Limburg (PSW), conform bíjgevoegde concept-
beschi kki ng.

Akkoord met advies

DJ-490687

Jaarrapportage 2017 Sociaal Domein

1. De jaarrapportage 2017 sociaal domein vast te
stellen.

2. De jaarrapportage 2017 sociaal domein door te
leiden naar de raad met bijgevoegde
raadsi nformatiebrief.

3. De raad te informeren over de inhoud van de
jaarrapportage 2Ot7 sociaal domein door middel van
een werksessie op 4 september 2018.
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R&E Onderwerp Taakstelling vergunninghouders

Voorstel Van de taakstelling huisvesting vergunninghouders,
tweede helft 2018, kennis te nemen.

Besluit Akkoord met advies.
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DJ-492656

Dienstverleningsovereenkomst GGD Voorzorg 2018-
2020.

1. Een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met
de GGD voor project "Voorzorg" 2OtB-2020.

2. Wethouder Sterk te machtigen tot ondertekening
van een dienstverleningsovereenkomst namens het
college van burgemeester en wethouders.

Akkoord met advies.

DJ-492679

Subsidie op grond van het Gevelfonds voor Hoogstraat
25.

Een bijdrage van € 5.487,-- te verlenen voor
gevelverbetering van Hoogstraat 25 ten laste van het
Gevelfonds.

Akkoord met advies.

DJ-492861

Ontwerp bestemmingsplan'Binnenstad 2017'.

1. Het Eindverslag inspraak over de ingekomen
zienswijzen op het voorontwerp bestemmingsplan
'Binnenstad 2017' vast te stellen.

2. Met de anterieure en planschadeovereenkomsten
'Kromstraat 9', 'Maasstraat 20' en 'Hegstraat 26' in
te stemmen.

3. Met de planschadeovereenkomsten 'Langpoort 3' en
'Schoolstraat 8/Verstraetenweg 1' en'Hoogstraat
10-l04/Schoolstraat 3-5' in te stemmen.

4. Van de sloopverklaring 'Hoogstraat 10-
10A/Schoolstraat 3-5' kennis te nemen.

B

R&E
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5. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Binnenstad
20t7', het ontwerp raadsbesluit en het ter inzage
leggen van het plan in te stemmen.

Akkoord met advies

DJ-492930

1e tussenrapportage 20 1B

In te stemmen met de 1e tussenrapportage 2018,
inclusief financiële bijstellingen (bijlage 2) en rappoftage
kredieten (bijlage 3);In te stemmen met de rapportage
kredieten en de mutaties kredieten (bijstellen en
afsluiten);De grondslagen voor de begroting 2019-2022
(bijlage 1) vast te stellen en deze ter kennisgeving aan
te bieden aan de gemeenteraad;Concernbrede evaluatie
Kiezen Met Visie uit te voeren voor het einde van het
jaar.

Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met
de portefeu il lehouder,

DJ-493936

Vragen conform artikel 40 RvO over dagstrand Centrale
Zandwinning Weert.

In te stemmen met bijgevoegde antwoordbrief.

Akkoord met advies.

DJ-494249

Initiatiefvoorstel omva ng col lege.

1. 1. Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel om:De
formatie van het college van burgemeester en
wethouders te bepalen op zes fte's en het aantal
wethouders te bepalen op vijf, allen voltijds.

2. Eventueel wensen en bedenkingen uit te brengen.

Akkoord met advies. Het college brengt geen wensen en
bedenkingen uit.
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Griffie Onderwerp Gewijzigde initiatiefvoorstel Weert Lokaal en SP
voorbereidingsbesluit geitenhouderijen.
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Kennis te nemen van het gewijzigde initiatiefvoorstel en
eventueel wensen en bedenkingen uit te brengen.

Akkoord met advies. Het college brengt geen wensen of
bedenkingen uit.

DJ-494547

I n itiatiefvoorstel prog ra mma 2O t8-2022

Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel om kennis te
nemen van het programma 2OIB-2022'Weert koerst op
Verbinding' en eventueel wensen en bedenkingen in te
dienen.

Akkoord met advies. Het college dient geen wensen of
bedenkingen in.

Besluit

Aldus vastgesteld in de B&W-vergade
de secretaris,

G nkman

i 2018,
eester,e

van 5

mans

Pagina 4 van 4


