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Van 3 september 2019

1 Onderwerp

Voorstel

Besluit

2 Reg istratienr.

OnderwerpOCSW

Voorstel

Besluit

3 Reg istratienr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

OCSW

4 Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

R&E

Notulen van de B&W vergadering d.d. 27 augustus
2079.

Akkoord.

DJ-BO21BO

Vaststelling subsidie 2018 Stichting Zwembad De
IJzeren Man.

1. De exploitatiesubsidie 2018 aan Stichting Zwembad
De lJzeren Man vast te stellen op € 366.052,-
conform bijgevoegde conceptbeschikki ng ;

2. De subsidie voor Swim2Play 2018 aan Stichting
Zwembad De lJzeren Man vast te stellen op €
101.198,- en een bedrag van € 13.802,- terug te
vorderen conform bij gevoegde conceptbesch i kki ng ;3. De subsidie voor het verenigingsgebruik 2018 aan
Stichting Zwembad De lJzeren Man vast te stellen
op € 153.023,93 conform bijgevoegde
conceptbeschi kking.

Akkoord met advies

DJ-803895

Wob-verzoek Stichting ENTC.

In te stemmen met bijgaande antwoordbrief

Akkoord met advies.

DJ-8OB5B2

Vragen WD Weert met betrekking tot
personenverbindi ng Weert-Hamont.

In te stemmen met de uitgaande concept brief

Akkoord met advies.

Openbaar
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5 Reg istratien r

OnderwerpOCSW

Voorstel

Besluit

6 Reg istratienr.

Onderwerp

Voorstel

R&E

Besluit

DJ-809232

Voortgang uitvoering Plan van Aanpak Personen met
Verward Gedrag en invoering Wet verplichte ggz.

De raad te informeren over de voortgang van de
uitvoering van het Plan van Aanpak Personen met
Verward Gedrag en de invoering van de Wet verplichte
ggz (Wvggz), conform bijgevoegde concept
raadsi nfo rmatiebrief .

Akkoord rnet advies

Dl-810715

Principeverzoek transformatie Julianalaan 6

1. In principe medewerking te verlenen aan
transformatie en optoppen van het pand Julianalaan
6 tot maximaal 5 woningen middels een
Omgevingsvergunning (uitgebreid).

2. De principemedewerking te verlenen tot uiterlijk 15
februari 2020.

Akkoord met advies

Dt-81 1820

Uitvoeren pilots uit het pilotprogramma Veranderopgave
inbu rgering.

1. In te stemmen met deelname aan het convenant
tussen het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en gemeenten Nederweert en
Weert ter uitvoering van een pilot in het kader van
het pilotprogramma Veranderopgave Inburgering
binnen het thema Brede intake en Plan Inburgering
en Participatie (PIP);

2. In te stemmen met deelname aan het convenant
tussen het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en gemeenten Cranendonck,
Nederweert en Weeft ter uitvoering van een pilot in
het kader van het pilotprogramma Veranderopgave
Inburgering binnen het thema Duale trajecten;

Openbaar

7 Registratienr

Onderwerp

Voorstel

OCSW
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Besluit

B Reg istratienr.

Onderwerp

Voorstel

VTH

3. In te stemmen met het convenant tussen de
gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert en
pa rtici perende sa menwerki ngspa rtijen te r u itvoeri n g
van de pilots in het kader van het pilotprogramma
Veranderopgave Inburgering binnen de thema's
Brede intake, Plan Inburgering en Participatie en
Duale trajecten;

4. Wethouder Van den Heuvel volmacht te verlenen om
namens de gemeente Weert de drie convenanten
onder I,2 en 3 te ondertekenen;

5. In te stemmen met bijgevoegde concept
raadsinformatiebrief 'Uitvoeren van de pilots in het
kader van het pilotprogramma Veranderopgave
I n bu rgering',

Akkoord met advies

DJ-B 1533 1

Mandaat aan RUD inzake toezicht energierapportages.

Mandaat te verlenen aan de Regionale Uitvoeringsdienst
Limburg Noord tot het inzien, verkrijgen en gebruiken
van informatie in energierapportages.

Akkoord met advies

Openbaar

Besluit

Aldus vastgesteld in de B& rgadering d.d. 10
de

2019,
rl
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