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GEMEENTE vVEERT
Vergadering van burgemeester en wethouders
Van 3 december 2019

Aanwezig:
Burgemeester A.A.M.M. Heijmans
Wethouder G.J.W. Gabriëls
Wethouder M.l. van den Heuvel
Wethouder T.E.C. Geelen
Wethouder W.P.J. van Eijk
Wethouder P.P.H. Sterk tot agendapunt 12
Gemeentesecretaris M.J.M. Meertens

Openbaar

1

4

ocsw

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr

Onderwerp

Notulen van de B&W vergadering d.d. 26 november
20L9.

Akkoord

DJ-749552

Ontwerp Verklaring van geen bedenkingen Multimodale
Terminalde Kempen.

1. Met de ontwerp Verklaring van geen bedenkingen
van de Multimodale Terminal de Kempen met
planidentificatienu m mer
NL.IMRO.09SS.PBMMTKempen-ON01 in te stemmen

2. In te stemmen met de anterieure overeenkomst en
planschadeovereenkomst.

Akkoord met advies.

Dl-861802

Subsidie 2020 'Huiskamer voor ouderen Boshoven'

Voor het jaar 2O2O subsidie te verlenen van maximaal
€ 2.500,- aan Stichting Wijkraad Boshoven ten behoeve
van 'Huiskamer voor ouderen Boshoven' en deze direct
vast te stellen conform bijgevoegde conceptbeschikking

Akkoord met advies

DJ-863620

Subsidie 2020 Sociaal Platform Stramproy

2

R&E

3

ocsw

Pagina l van 6



GEMEENTE vVEERT
Vergadering van burgemeester en wethouders
Van 3 december 2019

Voorstel

Besluit

5 Registratienr

OnderwerpR&E

Voorstel

Besluit

6 Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

PuZa

Besluit

7 Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

OCSW

Voor het jaar 2O2O subsidie te verlenen van maximaal
€ 2.500,- aan Stichting Dorpsraad Stramproy ten
behoeve van het'Sociaal Platform Stramproy'en deze
direct vast te stellen conform bijgevoegde
conceptbeschikking.

Akkoord met advies

Dl-873650

Definitieve keuze ontwerp laad- en loskraan
Landbouwbelang.

1. In te stemmen met de keuze voor het ontwerp van
Studio Job (Job Smeets);

2. De raad via een raadsinformatiebrief tc informcrcn;
3. Geheimhouding op te leggen op grond van artikel 10

lid 2 sub b en g Wet openbaarheid van bestuur voor
wat betreft de beoordeling van de overige
ontwerpen;

4. Het hoofd van de afdeling Ruimte en Economie te
machtigen tot ondertekening van de opdracht aan
Studio lob.

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

DJ-876605

Kwaliteit persoonsgegevens in Basisregistratie Personen.

1. Kennis te nemen dat er tijdens de inspraakperiode
geen zienswijzen met betrekking tot de
"Beleidsregels bestuurlijke boete Wet
basisregistratie personen gemeente Weeft 2O2O"
zijn ontvangen.

2. De "Beleidsregels bestuurlijke boete Wet
basisregistratie personen gemeente Weert 2020",
conform bijlage definitief vast te stellen.

Akkoord met advies

DJ-879961

Procesvoorstel integrale aanpak Weert-Zuid.

1. In te stemmen met de structuur en het
procesvoorstel integrale aanpak Weert-Zuid (Keent
en Moesel) (bijlage 1).

Openbaar

Pagina 2 van 6



GEMEENTE vVEERT
Vergadering van burgemeester en wethouders
Van 3 december 2019

Besluit

8 Registratienr

OnderwerpOCSW

Voorstel

Besluit

9 Registratienr

OnderwerpOCSW

Voorstel

Besluit

2. 2 coördinerende wethouders aan te wijzen die
deelnemen aan het interne sturingsoverleg.

3. Een vacature voor een programmaregisseur Keent-
Moesel open te stellen.

4. In te stemmen met bijgaande ontwerp
raadsinformatiebrief (bijlage 2).

Akkoord met advies.
Voorstel en raadsinformatiebrief aanpassen in overleg
met de portefeuillehouder.
De wethouders van den Heuvel en wethouder Geelen
aangewezen als coördinerende wethouders.

DJ-884326

Experimenteerregeling Samen aan de Slag! 2020 en
2027.

1. De Experimenteerregeling'Samen aan de Slag!
2020 en 2O2t', vast te stellen;

2. Voor het uitvoeren van de Experimenteerregeling
'Samen aan de Slag! 2020 en 2O2I', mandaat en
volmacht te verlenen aan de teamleider Zorg &
Participatie, afdeling OCSW van de gemeente Weeft.

Akkoord met advies.

DJ-885180

Subsidie praktijkonderwijs vanuit het WoZoCo Hushoven
2020.

Voor het jaar 2O2O subsidie te verlenen van maximaal
€2.LBL,- aan Stichting LVO ten behoeve van het
organiseren van activiteiten voor ouderen door
leerlingen van het Praktijkonderwijs vanuit het WoZoCo
Hushoven en deze direct vast te stellen conform
bijgevoegde conceptbeschikki ng.

Akkoord met advies met de toevoeging dat de
subsidieverlening is tot 13 juli 2020. Het college gaat in
overleg over de intentie om het organiseren van
activiteiten van ouderen te continueren.

Openbaar
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10 Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

11 Registratienr

OnderwerpVTH

Voorstel

Besluit

t2 Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

R&E

13

DJ-885780

Plan van aanpak'Visie religieuze gebouwen'.

1. In te stemmen met de procedure om te komen tot
gemeentelijk beleid over gebouwen die gebruikt
worden als gebedshuis ('Kerkenvisie').

2. Het uitwerken, begeleiden en uitvoeren van het plan
van aanpak uit te besteden.

Akkoord met advies.
Beslispunt 3 toevoegen: De raad te informeren via een
raadsi nformatiebrief.

DJ-886874

Bezwaarsch rift inzake geweigerde omgevingsvergunn in g
Heuvelweg 72 in Weert.

1. de bezwaren ontvankelijk te verklaren;
2. de bezwaren gegrond te verklaren voor zover deze

betrekking hebben op de weigering van de uitweg
aan de zijkant van het perceel;

3. de bezwaren voor het overige ongegrond te
verklaren,

4. het bestreden besluit na heroverweging te
herroepen en de gevraagde omgevingsvergunning te
verlenen voor zowel de uitweg aan de zijkant van
het perceel als de uitweg aan de voorkant van het
perceel mits de breedte van beide uitwegen
maximaal 5 meter bedraagt.

Akkoord met advies

DJ-887507

Wob-verzoek Van Laarhoven.

In te stemmen met bijgaande concept antwoordbrief

Akkoord met advies.

DJ-887691

Verzoek ontheffing verplichting tot zelfbewoning en
verbod op doorverkoop van de woning Susanna
Groeneweghof 2L.

Openbaar

R&E

R&E

Registratienr

Onderwerp
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Voorstel

Besluit

1. Geen ontheffing van de verplichting tot zelfbewoning
en het verbod op doorverkoop te verlenen.

2. Een boete van € 9.000,- op te leggen.
3. Te bepalen dat er geen sprake is van winst.

Akkoord met advies.

DJ-888786

Artikel 40 vragen verhoging waterschapsbelasting.

Akkoord te gaan met beantwoording artikel 40 vragen
verhog ing waterschapbelasting.

Akkoord met advies.

Dt-888792

Aanbesteding Waterketenplan Noord-Limburg.

De concerndirecteur te machtigen voor het
ondertekenen van de contractdocumenten voor de
aa nbestedi ng va n het Waterketenplan Noord-Limburg

Akkoord met advies

DJ-889911

Aanvullende vragen restaurant Marrees.

Met bijgaande concept antwoordbrief in te stemmen.

Akkoord met advies. Brief aanpassen.

DJ-890830

Benoeming lid auditcommissie gemeente Weert.

1. Kennis te nemen van het initiatiefuoorstel van de
fractie D66 om mevrouw L.A.W. Steinbach namens
D66 te benoemen tot lid van de auditcommissie
gemeente Weert.

Openbaar

t4

R&E

15

R&E

16

R&E

L7

Griffie

Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr.

Onderwerp

Voorstel
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Besluit

Openbaar

2. Eventuele wensen of bedenkingen kenbaar te
maken.

Akkoord met advies.

in de B&W-vergadering d
C

ber 2019.
rgemeester,
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