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Notulen van de B&W vergadering d.d. 2 april 2019

Akkoord

Dl-661546

Efgoedkaart Limburg.

1. Een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met
de provincie Limburg tot 1 januari 2024 voor het
aandeel van de gemeente Weert bij het realiseren
van één digitale Erfgoedkaart voor Limburg;

2. Wethouder Gabriëls te machtigen de overeenkomst
te tekenen;

3. De eenmalige kosten ad € 6.000,-- en de jaarlijkse
bijdragen ad € 2.250,-- voor de jaren 2019 tot en
met 2021 ten last te brengen van het budget cultuur
'Typisch Weert' en voor de jaren 2022 en 2023 ten
laste van het budget 'Algemeen beheer erfgoed'.

Akkoord met advies

DJ-670234

Vaststelling subsidie Gevelfonds Hoogstraat 25.

De subsidie voor gevelverbetering voor de Hoogstraat
25 vast te stellen op € 9.208,--.

Akkoord met advies.

DJ-686743

Gebruik recreatieve routes Weerterheide

1. Akkoord te gaan met de gebruiksovereenkomst
recreatieve routes Weerterheide.

2. Burgemeester Heijmans mandateren de
gebruiksovereenkomst te ondertekenen.
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DJ-687052

Principeverzoek ontwikkelen van een
natuurbegraafplaats Herenvennenweg

In principe medewerking te verlenen aan de
ontwikkeling van een natuurbegraafplaats aan de
Herenvenrrerrweg nret toepassing van een lrerziening
van het bestemmingsplan (art. 3.1 Wro) tot uiterlijk 1

juli 2020.

Akkoord met advies.

DJ-696550

Bestemmingsplan 'Industriekade 32-34 en 35'

Aan de raad voorstellen:
1. Het bestemmingsplan 'Industriekade 32-34 en 35'

met planidentificatie
NL.IMRO. 0988. BPIndustrk32en34-VA0 1 ongewijzigd
vast te stellen.

2. Het bestemmingplan 'lndustriekade 32-34 en 35'
aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk
plan.

3. Voor het bestemmingsplan 'Industriekade 32-34 en
35' geen exploitatieplan vast te stellen.

Akkoord met advies

DJ-698057

Artikel 40 vragen Fractie Goubet/Duijsters over online
privacy website.

In te stemmen met bijgevoegde concept antwoordbrief

Akkoord met advies.

DJ-702563

Rapport "herijking beleid perifere en grootschalige
detailhandel Weert".

Openbaar
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1. In te stemmen met het rapport "Herijking beleid
perifere en grootschalige detailhandel Weert" met
uitzondering van het op voorhand niet toestaan van
de speelgoedbranche en het loslaten van de
ondergrens van 1.000 m2 wvo.

2. Met betrekking tot de speelgoedbranche de
initiatiefnemer te verzoeken om een nadere
effectenanalyse aan te leveren en aan de hand
hiervan te besluiten over het al of niet toestaan van
deze branche op de PDV/GDV-locatie.

3. Voor perifere en grootschalige detailhandel een
ondergrens van 500 m2 wvo te hanteren.

4. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel- en
besluit.

Akkoord met advies.

DJ-705273

Afzuiginstallatie Oelemarkt 1 1.

Onder voorwaarde vergunning verlenen voor de
afzuiginstallatie van het restaurant gevestigd in het rijks
beschermde monument Oelemarkt 11 in afwijking van
het advies van de monumenten-welstandscommissie.

Akkoord met advies

DJ-706t54

Meerjarenperspectief Grondexploitaties 20 19.

1. In te stemmen met de uitgangspunten voor de
grondexploitatieberekeningen zoals opgenomen in
het Meerja ren perspectief Grondexploitaties 20 19.

2. In te stemmen met de grondexploitatieberekeningen
20L9.

Aan de raad voor te stellen:
3. de uitgangspunten voor de grondexploitatie-

berekeningen vast te stellen;
4. de grondexploitatieberekeningen 2019 vast te

stellen;
5. het project Laurentius in 2019 af te sluiten in plaats

van in 2018.
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Besluit

6. Geheimhouding - voor de periode van 15 jaar - op
te leggen op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g
van de Wob ten aanzien van bijlage 1 van het
Meerja ren perspectief Grondexploitaties 20 1 9.

Akkoord met advies

DJ-70751r

WOB-verzoek kabelschade Kerkstraat 102.

In te stemmen met het WOB-besluit kabelschade
Kerkstraat 102.

Akkoord met advies.

DJ-708704

Kadernota 2020

1. Akkoord te gaan met de Kadernota 2O2O en deze ter
behandeling voor te leggen aan de gemeenteraad.

2. De gemeenteraaci voor te steiien kennis te nemen
van de Kadernota 2020 conform bijgaand besluit.

Akkoord met advies.

Dl-70881 1

1e Tussenrapportage 2019.

1. In te stemmen met de 1e Tussenrapportage 2019,
inclusief financiële bijstellingen (bijlage 2);

2. In te stemmen met de mutaties (bijstellen en
afsluiten) kredieten (bijlage 3);

3. Aan de raad voor te stellen om in te stemmen met
de le Tussenrapportage 2019.

Akkoord met advies.

DJ-7OBB42

Afwijking van inkoop- en aanbestedingsbeleid
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Akkoord te gaan met afwijking van het Inkoop- en
Aanbestedingsbeleid 20 13.

Akkoord met advies

DJ-770921

Persvraag De Limburger inzake declaratiegedrag
bestuurders.

Akkoord te gaan met de beantwoording van de
persvraa g declaratieged rag bestuu rde rs conform
bijgaande conceptbrief.

Akkoord met advies.

DJ-7 1 1983

Ontwerpbegroting 2020 inclusief meerjarenraming
2027 -2023 Gemeenscha ppel ij ke Regel i n g Reg iona le
Uitvoeringsdienst Limburg Noord (GR RUD LN).
1. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 van

de GR RUD LN.
2. de gemeenteraad te verzoeken eventuele

zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting
kenbaar te maken.

Akkoord met advies.

DJ-714322

Subsidieregeling bu rgerinitiatieven.

In te stemmen met de evaluatie van de
Subsidieregeling Burgerinitiatieven Weert 2017.
De raad kennis te laten nemen van de evaluatie
van de Subsidieregeling Burgerinitiatieven Weert
20L7.
De raad voor te stellen in te stemmen met een
beleidskader voor de nieuwe Subsidieregeling
Burgerinitiatieven Weert 2019.
De raad voor te stellen hiervoor middelen
beschikbaar te stellen.

Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met
de portefeui llehouder.
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Aldus vastgesteld in de B&W-vergade
de secretaris,
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