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Notulen van de B&W vergadering d.d. 25 juni 2019.

Akkoord.

DJ-726462

Beg roti ngsb rief 2020 en brief Gemeenscha ppel ij k
Financieel Toezichtkader 2O2O van Gedeputeerde Staten
van Limburg.

Kennis te nemen van de begrotingsbrief 2020 en de
brief Gemeenscha ppel ij k Fi na ncieel Toezichtkad er 2O2O
van Gedeputeerde Staten van Limburg.

Akkoord met advies

DJ-75752r

Principeverzoek uitbreiding parkeerplaatsen Ringbaan
West 15.

In principe medewerking te verlenen aan de uitbreiding
van de parkeerplaats met een omgevingsvergunning
(uitgebreid).

Akkoord met advies, onder de voorwaarden dat de
bomen inpasbaar moeten zijn of compensatie.

DJ-759965

Meicirculaire 2019 algemene uitkering/ Gemeentefonds

1. Kennis te nemen van de Meicirculaire 2019
Gemeentefonds.

2. De mutaties voor het jaar 2019 mee te nemen in de
2e tussenrapportage 2019.

3. De mutaties voor de jaren 2020 tlm 2023 mee te
nemen in de begroting 2020.

4. De raad te informeren over de gevolgen van de
Meicirculaire 2019 middels een raadsinformatiebrief
(RrB).
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Dl-764089

Uitvoering moties Kadernota 2020.

Kennis te nemen van de uitvoering van de moties en de
eventuele financiële gevolgen ervan voor de begroting
2020-2023.

Akkoord met advies.

DJ-764279

Bestemmingsplan'Diesterbaan 6'.

1. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Diesterbaan 6'
en het ontwerp raadsbesluit in te stemmen.

2. Met de planschadeovereenkomst in te stemmen.
3. Met het opstaften van de inspraakprocedure door

het ter inzage leggen van het ontwerp
bestemmingsplan in te stemmen.

Akkoord met advies.

DJ-764749

Beslissing op bezwaar dhr. P. Ramaekers Stichting
Maatschappelijke Raad Weert i.o.

1. Het bezwaarschrift tegen de subsidieweigering voor
het initiatief Maatschappelijke Raad Weert
ongegrond te verklaren conform bijgaande concept
beschikking.

2. Dhr. P. Ramaekers schriftelijk te informeren door
middel van bijgevoegde concept beslissing op
bezwaar.

3. Dc raad via dc TILS-lijst informeren over het besluit,

Akkoord met advies.

DJ-764980

Principeverzoek levensloopbestendige woning Coenraad
Abelsstraat tussen B/Ba en 10.

F&C
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In principe in te stemmen met de realisering van een
levensloopbestendige woning tussen de huisnummers
B/Ba en 10 met toepassing van een
omgevingsvergunning (uitgebreid).

Akkoord met advies

DJ-765723

Subsidievaststelling Punt Welzijn 2018.

1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2018 en de
jaarrekening 2018 van Stichting Punt Welzijn.

2. De subsidie 2018 definitief vast te stellen op
€ 1.639.422,- conform bijgevoegde
conceptbeschi kking.

Akkoord met advies

DJ-765135

Notitie onderwijsbeleid 2019

1. De notitie onderwijsbeleid 2019 vast te stellen.
2. Akkoord te gaan met de Gelijke Kansen Alliantie

Agenda.
3. Wethouder Gabriëls te mandateren voor

ondertekening van deelname aan de Gelijke Kansen
Alliantie.

Akkoord met advies. Notitie aanpassen in overleg met
de portefeuillehouders.

DJ-766320

Aanwijzen van weggedeelten waar vee zonder toezicht
op de weg mag komen.

1. Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen.
2. Vier weggedeelten aan te wijzen waar vee zonder

toezicht op de weg mag komen.
3. In te stemmen met de'overeenkomst gebruik

gemeentegrond' voor de Pruiskesweg.

Openbaar
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Dl-76864I

Zomermandaat 2019 aan individuele leden van het
college van buergemeester en wethouders.

1. Besluiten voor de periode 10 juli tot en met 2
augustus 2019 zomermandaat te verlenen aan de
individuele leden van het college van burgemeester
en wethouders conform bijgevoegd concept besluit.

2. Bepalen dat bij de gebruikmaking van het
zomermandaat, de adviezen op de gebruikelijke
wijze ter besluitvorming worden aangeboden in
Djuma.

3. Bepalen dat het college in de eerstvolgende
vergadering van 6 augustus 2019 via een op schrift
gestelde mandatenlijst, op de hoogte wordt
gebracht van de besluiten die op basis van
zomermandaat zijn genomen.

4. Bepalen dat de onder 3. bedoelde mandatenlijst,
samen met de besluitenlijst van deze vergadering
openbaar wordt gemaakt.

Akkoord met advies.

DJ-770rtg

Hondenbelasting en hondenuitlaatterreinen.

In te stemmen met de concept antwoordbrief over de
hondenbelasting en hondenuitlaatterreinen.

Akkoord met advies. Brief aanpassen.

DJ-770960

Verdeling BUIG-budget 2019

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief
over de nadere voorlopige verdeling 2019 van het
budget "Bundeling van Uitkeringen
Inkomensvoorzieningen aan Gemeenten" (hierna: BUIG-
budget).

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

Openbaar
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Aldus va ld in de B&W-vergade
de

R.J Bladder

DJ-77L473

Locatie Herenboeren

Met bijgaande antwoordbrief in te stemmen

Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met
de portefeuillehouder. Weth. van Eijk is
portefeuillehouder.

DJ-766594

Accountantsverslag Jaarstukken 2018.

1. Kennis te nemen van het door Deloitte Accountants
uitgebrachte rapport van bevindingen over de
Jaarstukken 2018.

2. Akkoord te gaan met de reactie op dit concept
accountantsverslag.

3. De gemeenteraad te informeren.

Akkoord met advies
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