
GEMEENTE vVEERT
Vergadering van burgemeester en wethouders
Van 28 mei2019 Openbaar
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Voorstel

Besluit
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Onderwerp
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Notulen van de B&W vergadering d.d. 21 mei 2019

Akkoord

D)-643329

Handleiding Bijzondere wetten (regels voor het gebruik
van de openbare ruimte).

1. In te stemmen met bijgevoegd plan van aanpak om
te komen tot een Handleiding Bijzondere Wetten.

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

Akkoord met advies

DJ-709864

Voortgangsra pportages en projectenoverzicht 1 e
kwartaal 2019.

1. De gewijzigde projectenclassificatie vast te stellen.
2, Kennis te nemen van de vooftgangsrapportages.
3, Kennis te nemen van het totale projectenoverzicht.
4. In te stemmen met het informeren van de

gemeenteraad over de voortgangsrappoftages van
de strategische projecten en het totale
projectenoverzicht ( i ncl usief p rojectenclassificatie).

Akkoord met advies.

DJ-7L6448

Inzet van het beschikbare krediet voor verduurzaming
gemeentelij ke accommodaties.

In te stemmen met bredere inzet van het beschikbare
krediet voor de verduurzaming van gemeentelijke
accommodaties.

2

VTH

3

PPS

4

R&E
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5 Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

R&E

Besluit

DJ-732264

Provinciale taskforce arbeidsmigranten

1. Met de intentieverklaring 'Ontwikkelen van een visie
op en aanpak en realisatie van huisvesting voor
arbeidsmigranten' in te stemmen.

2. Met de afvaardiging van wethouder Van Eijk nartterts
de Samenwerking Midden-Limburg in de stuurgroep
van de taskforce in te stemmen.

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

DJ-734245

Ontwerpbegroting 2020 en jaarrekening 2018 ICT NML.

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2O2O en
de jaarrekening 2018 ICT NML.

2. De ontwerpbegroting 2020 en de jaarrekening 2018
ter kennisname aan te bieden aan de
gemeenteraad.

3. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijzen in
te dienen naar aanleiding van de ontwerpbegroting
202O, de jaarrekening 2018 en de toevoeging van
het resultaat uit de jaarrekening 2018 aan de
algemene reserve ICT NML.

Akkoord met advies.

DJ^738382

Onderzoek effectiviteit armoedebestrijding

De raad te informeren middels bijgaande
raadsi nformatiebrief .

Akkoord met advies.

DJ-74OBB6

Concept-Jaarstukken 20 18.

t. Vast te stellen de concept-Jaarstukken 2OL8;
2. Vast te stellen de taakveldenrealisatie 20L8¡

Openbaar
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Besluit

9 Reg istratienr

Onderwerp

Voorstel

OCSW

Besluit

10 Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

CS

Besluit

11 Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

3. De portefeuillehouder Financiën te mandateren tot
het aanbrengen van wijzigingen;

4. De raad voorstellen in te stemmen met de
resultaatbestemming 2O LB ;

5. De raad voorstellen de Jaarstukken 2018 vast te
stellen.

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

DJ-740976

Subsidie Handbalvereniging Stramproy.

1. De hardheidsclausule artikel 22van de'Algemene
Subsidieverordening Weeft 2017' toe te passen en
de subsidieaanvraag van Handbalvereniging
Stramproy ontvankelijk verklaren.

2. Een jaarlijkse subsidie voor sportverenigingen te
verlenen aan handbalvereniging Stramproy en deze
direct vast te stellen conform bijgevoegde concept-
beschikking.

Akkoord met advies

DJ-742588

Subsidie personeelsvereniging gemeente Weert 2019

Subsidie te verlenen aan de personeelsvereniging
gemeente Weert ad € 9.108,= voor het jaar 2019.

Akkoord met advies.

DJ-742947

Visie op herinrichting stadspark.

Aan de raad voorstellen in te stemmen met de visie op
de herinrichting van het stadspark.

Akkoord met advies. Aan voorstel toevoegen bij
kanttekeningen en risico's de consequenties voor het
organiseren van grote evenementen.

Openbaar

R&E
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L2 Registratienr.

OnderwerpVTH

Voorstel

Besluit

13 Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

OCSW

Besluit

t4 Reg istratienr

OnderwerpOCSW

Voorstel

DJ-743907

Uitvoeringsplan Preventie- en Handhavingplan Drank-
en Horecawet 2019-2020.

1. De evaluatie van het Preventie- en Handhavingplan
Drank- en Horecawet 1.1 op te schorten tot na
vaststelling van de nieuwe Alcoht¡lwet.

2, Het Uitvoeringsplan Preventie- en Handhavingplan
Drank- en Horecawet20L9-2020 vast te stellen.

3. De Raad te informeren middels de TILS-Iijst.

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

DJ-745073

Raadsi nformatiebrief ki ndvoorzien i ng Altweerterheide.

In te stemmen met de raadsinformatiebrief over de
ki ndvoorziening Altweerterheide.

Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met
de portefeui llehouder.

DJ-74974r

Aanvragen pilots uit het pilotprogramma
Veranderopgave Inburgering.

1. Vast te stellen het concept plan van aanpak pilot
Brede intake en Plan Inburgering en Participatie
(PIP) gemeenten Weert en Nederweert (bijlage 2);

2. Vast te stellen de begroting pilot Brede intake en
Plan Inburgering en Participatie (PIP) gemeenten
Weert en Nederweeft (bijlage 3);

3. Vast te stellen het concept plan van aanpak pilot
Duale trajecten gemeenten Nederweert en Weert
(bijlage 5);

4. Vast te stellen de begroting pilot Duale trajecten
gemeenten Nederweert en Weert (bijlage 6);

5. Afdelingshoofd OCSW mandaat en machtiging te
verlenen om namens de gemeente Weert als
hoofdaanvrager het aanvraagformulier pilot Brede
intake en Plan Inburgering en Participatie (PIP) te
ondertekenen;

Openbaar
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Besluit

15 Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

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

6. Afdelingshoofd OCSW mandaat en machtiging te
verlenen om namens de gemeente Weert als
medeaanvrager het aanvraagformulier pilot Duale
trajecten te ondertekenen ;

7. In te stemmen met beslispunten 5 en 6 onder
voorbehoud van instemming gemeente Nederweert.

Akkoord met advies.

DJ-749922

Vragen raads- en commissieleden Kadernota 2020 en 1e
Tussenrapportage 20 19.

Instemmen met de beantwoording van vragen van
raads- en commissieleden met betrekking tot Kadernota
2020 en le Tussenrapportage 2019.

Akkoord met advies

Openbaar

F&C

G. Brinkman

d juni 2019,
emeester/

man
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