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Van 9 juli2019

Afwezig:

G. Brinkman, gemeentesecreta r¡s

Openbaar

1

2

cs

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

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

Akkoord

DJ-72L249

Intern Controle Plan 2019.

Het "Intern Controle Plan 2019" vast te stellen

Akkoord met advies.

DJ-725622

Afwijken aa n bested i ngsbeleid g roei plaatsverbeteri ng.

1. In te stemmen met het afwijken van het
aanbestedingsbeleid in het kader van
groeiplaatsverbetering bomen.

2. De concern directeur te mandateren de
contractdocumenten van de overeenkomst te
ondertekenen.

Akkoord met advies.

DJ-740874

Muntcomplex, ruiling eigendommen en vestiging
opstalrechten.

1. In te stemmen met bijgevoegde concept akte van
ruiling.

2. In te stemmen met bijgevoegde concept akte
vestiging van opstalrecht.

3
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4

PPS
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Besluit

5 Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

VTH

Besluit

6 Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

R&E

Besluit

7 Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

R&E

Besluit

Akkoord met advies

DJ-758805

Jaarverslag afdeling VTH 2018

1. het jaarverslag afdeling VTH 2018 vast te stellen.
2. het jaarverslag ter kennis te brengen aan de

gemeenteraad via de TILS-lijst.

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

DJ-76t240

Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater.

De aangepaste stimuleringsregeling afkoppelen
hemelwater vast te stellen.

Akkoord met advies.

DJ-763898

Bomenregister 2019

1. Het eindverslag inspraak met betrekking tot de
ingekomen reacties op het concept Bomenregister
2019 vast te stellen.

2. Het bomenregister 2019 vast te stellen.

Akkoord met advies. Discussie over deregulering komt
terug bij wijziging van de APV.

DJ-765462

Beleidsregel landelijke toegankel ijkheid
maatschappelijke opvan g 20t9.

1. De'Beleidsregel landelijke toegankelijkheid
maatschappelijke opvang 2Ot9' vast te stellen;

2. De'Beleidsregels landelijke toegankelijkheid
maatschappelijke opvang 2OL7' per gelijke datum in
te trekken.
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Onderwerp
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Besluit

9 Registratienr.

OnderwerpR&E

Voorstel

Besluit

10 Registratienr

OnderwerpOCSW

Voorstel

Besluit

11 Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

R&E

t2

Akkoord met advies

DJ-766860

Voornemen intrekken aanwijzing als gemeentelijk
monument Houtbroek 3A Stramproy.

1. Het ontwerpbesluit ter inzage te leggen om de
aanwijzing van het pand Houtbroek 3A als
gemeentelijk monument in te trekken.

2. Dit op de gebruikelijke wijze bekend te maken

Akkoord met advies.

DJ-767863

Maatwerksubsidie maatschappelijk gebruik zaal Beej-
Bertje.

Aan Dorpsbelangen Laar voor het jaar 2019 de jaarlijkse
maatwerksubsidie maatschappelijk gebruik zaal Beej-
Bertje te verlenen voor maximaal € 12.500,-.

Akkoord met advies

DJ-769339

Programma Aanpak Stikstof.

Met bijgaande raadsinformatiebrief in te stemmen

Akkoord met advies.

DJ-771343

Principeverzoek twee ruimte voor ruimte woningen
Geuzendijk tussen huisnummers 15 en 19.

In principe met de realisatie van twee ruimte voor
ruimte woningen aan de Geuzendijk tussen
huisnummers 15 en 19 ¡n te stemmen met een
herziening van het bestemmingsplan tot uiterlijk 1

februari 2020.

Openbaar

R&E

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Pagina 3van7

Akkoord met advies



GEMEENTE vtlEERT
Vergadering van burgemeester en wethouders
Van 9 juli 2019

13 Registratienr

Onderwerp

Voorstel

R&E

Besluit

t4 Registratienr

OnderwerpOCSW

Voorstel

Besluit

15

DJ-772225

Ontwerp bestem mi ngspla n Bu rgemeester Smeijersweg

1. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Burgemeester
Smeijersweg'en het ontwerpraadsbesluit in te
stemmen.

2. Met het in procedure brengen van het ontwerp
bestemmingsplan'Burgemeester Smeijersweg' in te
stemmen.

3. Met de planschadeovereenkomst in te stemmen.

Akkoord met advies

DJ-772544

Maatschappelijke opvang 2018 en subsidie
Zelfregiecentrum 20 18.

1. De subsidie aan het Zelfregiecentrum voor de
uitvoering van de flexibele maatschappelijke opvang
2018 vast te stellen op € 320.287,- en de subsidie
voor open inloop en activerende dagbesteding 2018
vast te stellen op € 150.000,-, conform bijgevoegde
bevoegde beschikking;

2. De totale kosten voor maatschappelijke opvang in
2018 vast te stellen op € 446.924,-;

3. Het overschot 2018, te weten €32.067,-, terug te
betalen aan de centrumgemeente Venlo.

Akkoord met advies.

DJ-772762

Ontwerpplan '4e gedeeltelijke wijziging van het
bestemmingsplan Buitengebied 2011, Pelmersheideweg
18',.

1. Met het ontwerpplan '4e gedeeltelijke wijziging van
het bestemmingsplan Buitengebied 20Lt,
Pelmersheideweg 18' in te stemmen.

2. Met het zo spoedig mogelijk in procedure brengen
van het ontwerpplan in te stemmen.

Openbaar

R&E

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit
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16 Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

t7

DJ-773965

Beslissing op bezwaar inzake handhavingsverzoeken
gericht op Zoomweg 43 in Weert.

1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
2. het bezwaarschrift gegrond te verklaren voor zover

de bezwaren betrekking hebben op het niet
inhoudelijk reageren op de handhavingsverzoeken;

3. het bezwaarschrift voor het overige ongegrond te
verklaren;

4. het bestreden besluit met verbetering van de
motivering in stand te laten en

5. het verzoek om proceskostenvergoeding af te
wijzen.

Akkoord met advies

DJ-774t80

Concept Verordeni ng maatscha ppel ijk ondersteu n i ng
2020.

1. Akkoord te gaan met bijgevoegd concept van de
Verorden i n g maatscha ppelij ke ondersteu n i ng Weert
2020;

2. Inspraak te verlenen voor het concept van de
verordening maatschappel ij ke ondersteu n i ng Weert
2020;

3. In te stemmen met de voorgestelde
behandelprocedure.

Akkoord met advies

DJ-775336

Opdrachtverlening geluidschermen fase 2 Laarveld.

1. In te stemmen met het gunnen van het werk
"geluidswerende voorziening Laarveld" aan
Heijmans Infra B.V. voor een bedrag van €
508.767,62 excl. BTW.

2. Machtigen van de concerndirectie tot ondertekening
van de opdracht.

Openbaar

VTH

OCSW

18

PPS

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit
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19 Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

VTH

Besluit

20 Registratienr

Onderwerp

Voorstel

R&E

Besluit

2L

DJ-776334

Last onder dwangsom Maaslandlaan 34 in Weeft

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

2. De begunstigingstermijn vast te stellen op vier
weken na de datum van verzending van het besluit.

Akkoord met advies.

DJ-776976

Verkoop wijkgebouw De Spil.

Definitief in te stemmen met de verkoop van het
wijkgebouw aan Fysiotherapie Philipsen.

Akkoord met advies.

DJ-777585

Verkoop bedrijfsverzamelgebouw Poort van Limburg

1. Definitief in te stemmen met de verkoop van het
bedrijfsverzamelgebouw aan stichting Land van
Horne.

2. Wethouder van Eijk te machtigen de
koopovereenkomst te tekenen namens het college

Akkoord met advies.

DJ-777792

Handhavingsverzoek schoorsteen De Fuus 5 in Weert

Het ingediende handhavingsverzoek af te wijzen.

Akkoord met advies.

Openbaar

R&E

Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

22 Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

VTH

23 Registratienr. DJ-778396
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R&E Onderwerp Artikel 40 vragen fractie Goubet-Duijsters, DUS Weert

en D66 over "Nota evaluatie en herijking
hondenpoepbeleid".

Voorstel In te stemmen met de beantwoording op de vragen
artikel 40 over de "Nota en evaluatie hondenpoepbeleid

Besluit Akkoord met advies.

24 Registratienr

Onderwerp

Voorstel

DJ-779622

Subsidie Gevelfonds Markt 1A en 18.

Een bijdrage van € 5.802,-- te verlenen voor
gevelverbetering van Markt 1A en 1B in Weert ten laste
van het Gevelfonds.

Besluit Akkoord met advies

Openbaar

R&E

25

OG

Registratienr

Onderwerp

Besluit

DJ-78LL77

Vragen conform artikel 40 RvO van de Fractie
Goubet/Duijsters over de lozing van ongezuiverd
rioolwater op de Leukerbeek.

Akkoord te gaan met de antwoordbrief op de vragen van
de Fractie Goubet/Duijsters over de lozing van
ongezuiverd rioolwater op de Leukerbeek.

Akkoord met advies. Brief aanpassen in overleg met de
portefeu illehouder.
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