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GEMEENTE vtlEERT
Vergadering van burgemeester en wethouders
Van24 september 2019

Aanwezig:
Burgemeester A.A.M.M. Heijmans vanaf agendapunt 10

Wethouder G.J.W. Gabriëls
Wethouder M.J. van den Heuvel
Wethouder T.E.C. Geelen
Wethouder W.P.J. van Eijk

Wethouder P.P.H. Sterk
Gemeentesecretaris M.J.M. Meertens

1 Onderwerp

Voorstel

Besluit

2 Registratienr

Onderwerp

Voorstel

OCSW

Besluit

3 Registratienr

OnderwerpOG

Voorstel

Besluit

4 Registratienr,

OnderwerpR&E

Openbaar

Notulen van de B&W vergadering d.d. 17 september
20L9.

Akkoord

DJ-75043L

Subsidie 2020 Stichting "Munttheater"

1. Voor 2020 een subsidie te verlenen van maximaal
€ 1,359.059/- aan Stichting "Munttheater" conform
bijgevoegde conceptbesch ikking.

2. Kennis te nemen van het visiedocument.

Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met
de portefeu illehouder.

DJ-754654

Werkplan 2019 voor bossen, natuurterreinen en
landscha pselementen.

1. Het Werkplan 2019 voor bossen, natuurterreinen en
landschapselementen vast te stellen.

Akkoord met advies

DJ-806726

Laarveld fase 4
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Voorstel Met het vermeerderen van het aantal woningen in
Laarveld fase 4 met 100, tot in totaal 300 woningen in
te stemmen.

Besluit Akkoord met advies.

5 Reg istratienr.

Onderwerp

Voorstel

Dl-824055

OCSW Subsidie Stichting Basketbal Promotie Limburg

Een subsidie van maximaal € 22.000,- te verlenen aan
Stichting Basketbal Promotie Limburg voor het spelen
van eredivisie basketbal in het seizoen 2079-2020
conform bijgaande concept-beschikking.

Besluit Akkoord met advies

6 Registratienr

Onderwerp

Voorstel

DJ-826768

R&E Pa rkeerterrei n Weert-West.

1. Af te zien van de aanleg van een parkeerterrein in
Weert-West.

? ña rrrá Ìa infnrmaran miárlalc lrii¡rrnrlav¡Jveqr rve

raadsi nformatiebrief.

Besluit Akkoord met advies.

Openbaar

7

R&E

Reg istratienr

Onderwerp

Voorstel

Dl-B28863DJ-829234

Nationale Omgevingsvisie

1. Met de concept zienswijze in te stemmen.
2. Met het indienen van de zienswijze door

Gedeputeerde Staten van Limburg, mede namens
de gemeente Weert, in te stemmen.

Akkoord met advies. Aanpassingen zienswijze in overleg
met de poftefeuillehouder.

Besluit

B Registratienr
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R&E Onderwerp

Voorstel

Besluit

I Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

VTH

10

Wijzigingsplan 4e gedeeltelijke wijziging
bestemmingsplan Buitengebied 2011 Pelmersheideweg
18.

1. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
'3e gedeeltelijke wijziging bestemmingsplan
Buitengebied 20t7, Pelmersheideweg 18' in te
trekken;

2. het wijzigingsplan'4e gedeeltelijke wijziging
bestemmingsplan Buitengebied 201 1,
Pelmersheideweg 18' vast te stellen;

3. het wijzigingsplan '4e gedeeltelijke wijziging van het
bestemmingsplan Buitengebied 201 1,
Pelmersheideweg 18'aan te merken als authentiek
digitaal ruimtelijk plan;

4. te besluiten geen exploitatieplan vast te stellen voor
het wijzigingsplan'4e gedeeltelijke wijziging van het
bestemmingsplan Buitengebied 2OIL,
Pelmersheideweg 1B'.

Akkoord met advies

Dt-830324

Handhavingsverzoek huisvesting arbeidsmigra nten
Julianastraat 2BE Stramproy.

Het handhavingsverzoek af te wijzen.

Akkoord met advies.

DJ-831057

Aa nvraag omgevi ngsvergu nni ng geitenhouderij
Grotesteeg Ba.

1. De raad in de gelegenheid te stellen wensen of
bedenkingen kenbaar te maken betreffende het
voornemen om de gevraagde omgevingsvergunning
van ene geitenhouderij aan de Grotesteeg Ba te
weigeren totdat de resultaten van de
gezondheidsonderzoeken bekend zijn.

2. Kennis te nemen van de memo over de juridische
consequenties van het voorbereidingsbesluit van de
provindie van 27 mei 2019 voor de lopende
aanvragen.

Openbaar

WH

Registratienr

Onderwerp

Voorstel
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Besluit 1, Het college heeft het voornemen om de
gevraagde omgevingsvergunning (milieu) van
een geitenhouderij aan de Grotesteeg Ba te
weigeren in verband met onduidelijkheid over de
gezond heidsrisico's.

2. De raad in de gelegenheid te stellen wensen of
bedenkingen kenbaar te maken.

3. Kennis te nemen van de memo over de
juridische consequenties van het
voorbereidingsbesluit van de provincie van 27
mei 2019 voor de lopende aanvragen.

4. Als de resultaten van het gezondheidsonderzoek
bekend zijn zal het college een nieuwe aanvraag
omgevingsvergunning (milieu) in behandeling
nemen.

Wethouders Geelen en van Eijk zijn niet akkoord.

11 Reg istratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit Akkoord met advies

I2 Reg istratienr

Orrder wet p Tijdelijk gronddepot Industriekade in verband met
herinrichting Keent 1e fase.

Voorstel In te stemmen met het inrichten van een tijdelijk
gronddepot aan de Industriekade,

Besluit Akkoord met advies.

Openbaar

OCSW

PPS

13

OG

DJ-83 1813

Verordening Jeugdhulp 2020,

Aan de raad voor te stellen de verordening Jeugdhulp
2020 vast te stellen, met intrekking van de verordening
leugdhulp 2018.

DJ-832770

DJ-834395

Raamovereenkomst inspectie en reiniging hoofdriool
2019-2022.

1. Akkoord te gaan met de gunning van
Raamovereenkomst inspectie en reiniging hoofdriool
2079-2023.

2, De concerndirecteur te machtigen voor het
ondertekenen van de contractdocumenten.

Reg istratienr

Onderwerp

Voorstel
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3. De concerndirecteur te machtigen om personen aan
te wijzen die bevoegd zijn om binnen de
raa m ove reen komst deel opd rachte n te verstrekken'

Besluit Akkoord met advies.

I4

Openbaar

R&E

Registratienr

Onderwerp

DJ-B3682O

Gebruiksovereenkomst Wonen Limburg voor tijdelijke
huurwoningen locatie Zevensprong.

Met het aangepaste raadsvoorstel in te stemmen,
waarbij aan het voorstel en het besluit wordt
toegevoegd:
2. Met het afwijken van het grondprijsbeleid in te
stemmen,

Voorstel

Besluit Akkoord met advies.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 1 oktober 20L9,
de secretaris, de locoburgemeester,

M.J M.J. van den Heuvel
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