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Notulen van de B&W vergadering d.d. 28 mei 2019

Akkoord

Dl-684545

Verkoop appartement Beekstraat 14.

In te stemmen met de verkoop van de onroerende zaak
gelegen aan de Beekstraat 14 aan koper.

Akkoord met advies.

DJ-736766

Motie zichtbaarheid opengestelde toiletten

In te stemmen met bijgaande concept
Raadsinformatiebrief.

Akkoord met advies.

DJ-737468

Subsidie COC Songfestival 2019

1. Een incidentele subsidie van € 14.000,- te verlenen
aan Stichting COC Limburg voor het organiseren van
de landelijke finale van het COC songfestival op 9
november 2019 in het Munttheater in Weeft.

2. De subsidie beschikbaar te stellen uit het budget
'Bovenregionale evenementen'.

3. Stichting COC Limburg te informeren over het
besluit middels bijgevoegde conceptbeschikking.

Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met
de portefeuillehouder.
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DJ-737943

Dorpso ntwi kkel i n g svi sie Tu n gel roy 20 t8-2O28

Met bijgaande reactie op de Dorpsontwikkelingsvisie
Tungelroy 2Ot8-2028 in te stemmen.

Akkoord met adv¡es

DJ-738764

Subsidie'Streetball Masters 2019'.

Een subsidie van € 1.250,- te verlenen aan Basketbal
Academie Limburg en direct vast te stellen conform
bijgevoegde concept-beschi kki ng.

Akkoord met advies

DJ-74296t

Renovatie, restauratie en herinrichting museum Jacob
van Horne.

1. In te stemmen met het definitieve ontwerp van de
renovatie en restauratie van het museum Jacob van
Horne.

2. In te stemmen met het afwijken van het inkoop- en
aanbestedingsbeleid en het werk voor renovatie en
restauratie meervoudig onderhands aan te
besteden.

3. In te stemmen met bijgevoegde
raadsi nformatiebrief.

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

DJ-748400

Bestemmingsplan Gebleektesteeg 3 - Tungeler
Dorpsstraat ong.
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Voorstel 1. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Gebleektesteeg
3 - Tungeler Dorpsstraat ong.' en het ontwerp
raadsbesluit in te stemmen.

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

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

Besluit Akkoord met advies

9 Registratienr
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DJ-74843L

R&E Principeverzoek woningsplitsing Princenweg 48

In principe medewerking te verlenen aan de
woningsplitsing middels een wijziging van het
bestemmingsplan (artikel 3.6 Wro).

Besluit Akkoord met advies
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DJ-752480

Last onder dwangsom inzake Tungeler Dorpsstraat 9.

1. In te stemmen met het opleggen van een last onder
dwangsom aan de overtreder.

2. Een begunstigingstermijn tot 1 januari 202L te
stellen.

Akkoord met advies.

DJ-7755848

Bezwaarschrift van huurder Kazernelaan 101 inzake last
onder dwangsom.

1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren.
2. Het bezwaarschrift gegrond te verklaren voor wat

betreft de hoogte van de dwangsom;
3. De dwangsom gewijzigd vast te stellen op € 9.591,=

per week met een maximum van € 38.365,=.
4. Het bezwaarschrift voor het overige ongegrond te

verklaren.
5. De begunstigingstermijn gewijzigd vast te stellen op

uiterlijk 1 augustus 2OL9.
6. Het bestreden besluit met verbetering van de

motivering ¡n stand te laten.
7. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te

wijzen.
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Besluit Akkoord met advies.
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DJ-755910

Bezwaarschrift van ver huurder Kazernelaan 101 inzake
last onder dwangsom en beslissing handhavingsverzoek.

1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren.
2. Het bezwaarschrift gegrond te verklaren voor wat

betreft de hoogte van de dwangsom.
3. De dwangsom gewijzigd vast te stellen op € 3.700,=

per week met een maximum van € 14.800,=.
4. Het bezwaarschrift voor het overige ongegrond te

verklaren.
5. De begunstigingstermijn gewijzigd vast te stellen op

uiterlijk 1 auEustus 2019.
6. Het bestreden besluit met verbetering van de

motivering in stand te laten.
7. Het bestreden besluit inzake de beslissing op de 69

handhavingsverzoeken in stand te laten.
8. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te

wijzen.

Akkoord met advies.

DJ-755987

Bezwaarschrift inzake geweigerde tijdelijke
omgevingsvergunning Kazernelaan 101.

1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren.
2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.
3. Het bestreden besluit met verbetering van de

motlvering in stand te laten.
4. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te

wijzen.
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Besluit Akkoord met advies.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 11juni 2019,
de secretaris, de loco-burgemeester,
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