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Afwezig:
G. Brinkman, secretaris
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Besluit

Registratienr
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Notulen van de B&W vergadering d.d. 26 maart 2019.

Akkoord

DJ-654650

Collegeverklaring ENSIA 2018 inzake
Informatiebeveiliging DigiD en Suwinet.

1. Kennis te nemen van de vaststelling dat per 31 maart
2019 de beheersmaatregelen van de Digid aansluitingen
voldoen aan de normen, waarbij opgemerkt wordt dat er
een verbeterplan is vastgesteld t.a.v. DigiD Digitaal
Loket Gemeente Weert (bijlage 7).

2. De Collegeverklaring Eenduidige Normatiek en Single
Information Audit (ENSIA) 2018, waarin dit is
vastgelegd, te ondeftekenen.

Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met
de portefeuillehouder.

DJ-658165

Bijdrage Stramproy Bloeit

In te stemmen met het beschikbaar stellen van een
bijdrage van € 3000,00 per jaar aan Stramproy Bloeit
voor een periode van 5 jaar.

Akkoord met advies. Brief aanpassen

DJ-6BL782

Toekomstbestendi ge voorzien i ngen voor ouderen.

1. De projectopdracht'Toekomstbestendige
voorzieningen voor ouderen'aan Punt Welzijn vast
te stellen;
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D&I

3

OG
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2. Een aanvullende subsidie van maximaal €29.425,-
aan Punt Welzijn te verlenen, conform bijgevoegde
begroting, voor de uitvoering van de
projectopd racht conform bijgaande concept-
beschikking.

Besluit Akkoord met advies.

Registratienr.

Onderwerp

Dl-686993

Aanbesteding route inzameling restafval en GFT
gemeente Weert vanaf 1-1-2020.

Voorstel 1 Opdracht te geven tot de aanbesteding van de
route inzameling restafval en GFT vanaf 2020
met als uitgangspunt het wekelijks ophalen van
de duobak.
Afdelingshoofd OG te mandateren tot verdere
uitvoering.

Besluit Akkoord met advies

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

DJ-692716

Beantwoording artikel 40 vragen parkeren Hornehoof.

1. Kennis nemen van de brief van 25 februari 2019 van
de fractievoorzitter van DUS Weert

2. Instemmen met de concept-antwoordbrief.

Besluit Akkoord met advies.

Openbaar

5

OG

2.
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OG
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R&E

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Beslu it

Dr-694050

Pri ncipeverzoek huisvesting seizoensarbeiders
Lochtstraat 1.

In principe en onder voorwaarden met het verzoek om
30 seizoensarbeiders te huisvesten aan de Lochtstraat 1

middels een herziening van het bestemmingsplan
(artikel 3.1 Wro) in te stemmen tot uiterlijk 1 oktober
20 19.
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8 Registratienr. DJ-694895

OCSW Onderwerp Nota Samen aan de slag! Op weg naar een
waardenged reven samenwerking.

Openbaar

9

R&E

10

R&E

Voorstel

Besluit

Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

1. Aan de raad voor te leggen om vast te stellen
voorliggende conceptnota: Samen aan de slag! - Op
weg naar een waardengedreven samenwerking -;

2. Aan de raad voor te leggen experimenteerruimte
beschikbaar te stellen voor de jaren 2019, 2020 en
2021 tot een bedrag van jaarlijks € 56.897,00 en dit
bedrag ten laste te brengen van de reserve Sociaal
Domein;

3. Aan de raad voor te leggen de kosten voor een
aanjager beschikbaar te stellen tot een bedrag van €
19.345,00 voor 2019 en € 38.690,00 per jaar voor
2O2O en voor 2O2L en deze kosten ten laste te
brengen van de reserve Sociaal Domein.

4. Mandaat te verlenen aan wethouder Sterk en
wethouder Van den Heuvel om zitting te nemen in
de stuurgroep Samen aan de slag! die bevoegd is de
experimenteerruimte in te zetten tezamen met de
vera ntwoordel ij ke portefeu i I lehouders va n de
gemeenten Cranendonck en Nederweert.

Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met
de portefeuillehouder. Weth. van den Heuvel toevoegen
als portefeuillehouder.

DJ-696307

Herontwikkeling locatie Begijnenhofstraat 11a en 13.

1. Met de herontwikkeling van de locatie
Begijnenhofstraat 11a en 13 in principe in te
stemmen met een herziening van het
bestemmingsplan;

2. In afwachting van een ontvankelijk
ontwerpbestemmingsplan de princi petoestem mi ng
te laten gelden tot uiterlijk 1 november 2019,

Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met
de portefeuil lehouder.

DJ-696671

Herbevestiging maatschappelijk nut voormalig
gemeentehu is (Beekstraat).

Het maatschappelijk nut van het voormalig
gemeentehuis (Beekstraat) te herbevestigen.

Akkoord met advies. Voorstel aanpassen.
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11 Registratienr

VTH Onderwerp

Voorstel

Besluit

Openbaar

t2

VTH

13

R&E

t4

OCSW

15

OCSW

Reg istratienr
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Besluit

Registratienr
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Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

DJ-697686

Beleidslijn Wet Bibob 2019.

Vast te stellen de nieuwe beleidslijn toepassing Wet
Bibob 2019 onder gelijktijdige intrekking van de oude
beleidslijn.

Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met
de portefeuillehouder.
Persbericht volgende week in het college.

DJ-698605

Evaluatie vuurwerk jaarwisseling 2018 - 2019.

1. Kennis te nemen van de evaluatie vuurwerk
jaarwisseling 2018 - 2079.

2. De raad te informeren via de TILS-Iijst.

Akkoord met advies. Het college constateert dat het
experiment is geslaagd en is voor herhaling vatbaar

DJ-699614

Privaatrechtel ij ke overeenkomst Bocholterweg 27

Met de privaatrechtelijke overeenkomst betreffende het
vergoeden van sloopkosten voor stallen aan de
Bocholterweg 27 te Weert in te stemmen.

Akkoord met advies

Dl-700566

Klanttevredenheid Omnibuzz 2018

1. Kennis te nemen van de resultaten van het
klanttevredenheidsonderzoek van Omnibuzz;

2. De raad te informeren via de Tils lijst.

Akkoord met advies

DJ-700893

Artikel 40 vragen inzake De Annex en het Atelierbeleid

Artikel 40 vragen te beantwoorden via bijgevoegde
conceptbrief.

Akkoord met advies.
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16 Registratienr

OCSW Onderwerp Artikel 40 vragen fractie DUS met betrekking tot het
museum Jacob van Horne.

Voorstel Artikel 40 vragen te beantwoorden via bijgevoegde
conceptbrief.

Besluit Akkoord met advies.
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Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr
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Besluit

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Dl-701385

DJ-707942

Artikel 40 vraag DUS Weert over de vriendschapsrelatie
met de Volksrepubliek China.

De artikel 40 vraag te beantwoorden via bijgevoegde
conceptbrief.

Akkoord met advies.

DJ-702981

Koppeling Beheer Openbare Ruinite met Basisregistratie
Grootschalige Topografie.

Aan de Raad voor te stellen een krediet van €90.000,-
ter beschikking te stellen ten behoeve van de afronding
van het project 'Koppeling Beheer Openbare Ruimte
(BOR) met Basisregistratie Grootschalige Topografie
(BGT)'.

Akkoord met advies.

DJ-706794

Initiatiefvoorstel benoeming comm issielid-niet-raadslid.

1. Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van de
fractie D66 om mw. P. van der Vegt te benoemen
als commissielid-niet-raadslid in de raadscommissie
Middelen & Bestuur.

2. Eventuele wensen en/of bedenkingen uit te brengen

Akkoord met advies

DJ-713407

Stand van zaken huisvesting arbeidsmigranten op
bedrijventerreinen.

Voorstel
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Besluit Akkoord met advies

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

G kman

Openbaar

o. 9 april
burg

Heijmans
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