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Notulen van de B&W vergadering d.d. 30 april 2019

Akkoord

DJ-663814

Evaluatie bestrijding processierups, bladluis en de
mineermot.

1. In te stemmen met het voortzetten van de
bestrijdingsmethode van de eikenprocessierups.

2. In te stemmen met het situationeel bestrijden van
de bladluis.

3. In te stemmen met de zeer terughoudende
bestrijding van de mineermot.

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

DJ-716885

Notitie'Regenbooggemeenten Roermond en Weert
20L9-2022'.

1. De notitie'Regenbooggemeenten Roermond en
Weert 2OL9-2022'vast te stellen en voor akkoord te
ondertekenen door de portefeuillehouder.

2. De in de notitie opgenomen actiepunten uit te
voeren in samenwerking met de gemeente
Roermond.

3. De voor de uitvoering van de notitie noodzakelijke
financiële bijdrage van maximaal € 7.500,- per jaar
beschikbaar te stellen uit het Omvormingsfonds,
culturele waarde, innovatie en lef.

4. De notitie als aanvraag in te dienen bij het Rijk voor
de bijdrage ad € 20.000,- per jaar aan de uitvoering
van actiepunten door gemeenten Roermond en
Weeft.

5. € 10.000,- van de ontvangen Rijksgelden per jaar
beschikbaar te stellen aan de gemeente Roermond
ter uitvoering van de actiepunten en conform de
door het Rijk opgelegde subsidievoorwaarden.
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DJ-717479

Subsidie Buurtgezinnen 2018-2020

1. subsidie 2018 voor project Buurtgezinnen vast te
stellen op de verleende € 25.000 en akkoord gaan
met het ingediende verslag 2018.

2. Een subsidie van € 17.100 te verlenen voor
voortzetting van het project Buurtgezinnen in 2019.

3. Een subsidie van € 17.800 te verlenen voor
voortzetting van het project Buurtgezinnen in 2020,
onder voorbehoud van goedkeuring van de
gemeentebegroting 2020.

Akkoord met advies

DJ-723474

Busverbinding het College.

1. In te stemmen met bijgevoegde concept
raadsi nformatiebrief.

2. In te stemmen met bijgevoegde concept brief aan
het College.

Akkoord met advies.

DJ-724575

Subsidie Gevelfonds voor vier aanvragen

Bijdragen van in totaal € 5.460,-- te verlenen voor
gevelverbetering van diverse panden ten laste van het
Gevelfonds.

Akkoord met advies

DJ-7283BB

Weert etappepaats Boels Ladies Tour 2019, 2020 en
202L.

1. In te stemmen met een financiële bijdrage van
€ 40.000 voor het kunnen zijn van etappeplaats
voor de Boels Ladies Tour op woensdag 4 september
20t9.
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2. Deze financiële bijdrage te dekken uit
evenementenbudget vanuit het programma
"Weert koerst op verbinding¡ 20LB-2022".

3. Voor 2020 en 2O2t d efinanciele bijdrage dekken uit
het evenementenbudget vanuit het programma
"Weert koerst op verbinding 2OLB-2022".

Akkoord met advies. Beslispunt 3 toevoegen voor 2020
en 2027 ten laste van het evenementenbudget.

DJ-728767

Bestuursdwang - perceel Breijbaan ongenummerd.

Bestuursdwang voor wat betreft het door middel van
een bodemsanering (laten) verwijderen en verwijderd
houden van de op het perceel, kadastraal bekend
gemeente Weert, sectie AB, nummer 168, gelegen aan
de Breijbaan ongenummerd, aanwezige
bodemverontrei niging.

Akkoord met advies

DJ-729429

Last onder dwangsom - perceel Ittervoorterweg 24 en
27.

Last onder dwangsom aan de eigenaar van het bedrijf
gelegen op het perceel aan de Ittervoorterweg 24 en 27
op te leggen.

Akkoord met advies.

D)-729924

Subsidie Stichting VAC Weert.

1, Voor het jaar 2018 de subsidie definitief vast te
stellen op € 2.000,= conform bijgevoegde
beschikking.

2. Voor het jaar 2019 een subsidie van maximaal
€ 2.000,= met een voorschot van 90o/o te verlenen
conform bijgevoegde beschikking.
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DJ-730732

Raadsinformatiebrief vergroening en spelaanleidingen in
de binnenstad.

In te stemmen met de concept raadsinformatiebrief.

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

Openbaar

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