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DJ-768035

Su bsid ie Ond erwijsachtersta nden beleid 20 L9 2020

1. Subsidies Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd
(ROJ) van 2OL7-20t8 vast te stellen op € 217.750
voor zowel de stichting Eduquaat als de stichting
Meerderweert.

2, Subsidie te verlenen voor aanvragen uit de ROJ voor
najaar 2019 en kalenderjaar 2O2Oz
€ 532.500 aan stichting Eduquaat
€ 44O.7OO aan stichting Meerderweert
€ 110.166 aan stichting Limburgs Voortgezet
Onderwijs (LVO)
€ 7.500 voor het Montessoricentrum Weert
€ 18.975 aan de stichting Punt Welzijn voor
taalspelactiviteiten 2020.

Akkoord met advies

DJ-771703

Convenant Persoonsgerichte aanpak voorkoming
radicalisering en extremisme provincie Limburg.

1. In te stemmen met de inhoud van het bijgevoegde
Convenant Persoonsgerichte aanpak voorkoming
radicalisering en extremisme provincie Limburg en
het convenant namens de gemeente aan te gaan;

2. In te stemmen met ondertekening van het
Convenant door de burgemeester conform het
gestelde in artikel 171 Gemeentewet;

3. De burgemeester te mandateren om namens het
college eventuele wijzigingen die na vaststelling van
het convenant noodzakelijk zijn, aan te brengen.
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Dl-807913

Vragen fractie Goubet/Duijsters aangaande het gebruik
van bestrijdingsmiddelen in de bollenteelt.

In te stemmen met de beantwoording van de
schriftelijke vragen zoals verwoord in bijgevoegde
concept brief.

Akkoord met advies.

DJ-BOB566

Bestemmingsplan 'Hegstraat 36 - Oelemarkt 11'.

Aan de raad voorstellen:
1. Het bestemmingsplan 'Hegstraat 36 - Oelemarkt 11'

met pla nidentificatienummer
NL.IMRO. 0988. BPHegstr36Oelema 1 1-VAO 1
ongewijzigd vast te stellen.

2. Het bestemmingsplan 'Hegstraat 36 - Oelemarkt 11'
aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk
plan.

3. Voor het bestemmingsplan 'Hegstraat 36 -
Oelemarkt 11' geen exploitatieplan vast te stellen.

Akkoord met advies.

DJ-B 13 53 1

Aanwijzing toezichthouders ex artikel 5: 11 Awb.

De controlerende medewerkers van het bedrijf
"Legitiem" aan te stellen als toezichthouders in de zin
van artikel 5:ll Algemene wet bestuursrecht.

Akkoord met advies.
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Kwartiermaker Kansrij ke Start.
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DJ-815972

In te stemmen met het gezamenlijk aanbesteden
van de opdracht voor een 'Kwartiermaker Kansrijke
Start'door de GlDS-gemeenten in Noord- en Midden
Limburg.
In te stemmen met het gedurende 3 jaar (2019-
2020-202I) ter beschikking stellen van de GIDS-
middelen voor Kansrijke Start ter hoogte van €
4.962 per jaar aan de gemeente Roermond voor de
opdracht zoals vermeld onder 1.
Een volmacht te verlenen aan het college van
Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Roermond om als aanbestedende dienst op te
treden voor de volledige aanbestedingsprocedure.
waaronder het aangaan van de overeenkomst op
grond van de gunning, en het voeren van verweer in
het geval van een juridisch geschil in verband met
deze aanbesteding.
Voor de burgemeester:
De burgemeester van de gemeente Roermond te
machtigen tot ondertekening van de met de
aanbesteding verband houdende relevante
documenten.

Akkoord met advies.

DJ-816398

Bestemmingsplan'Diesterbaan 6'

Aan de raad voorstellen:
1. Het bestemmingsplan 'Diesterbaan 6' met

pla nidentificatien u m me r
NL.IMRO. 0988. BPDiesterbaan6-VAO 1 gewijzigd vast
te stellen.

2. Het bestemmingsplan 'Diesterbaan 6' aan te merken
als authentiek digitaal ruimtelijk plan.

3, Voor het bestemmingsplan 'Diesterbaan 6' geen
exploitatieplan vast te stellen.

4. Gedeputeerde State van Limburg te verzoeken om
zo spoedig mogelijk te berichten of eerder dan de
voorgeschreven termijn van 6 weken tot
bekendmaking van het vastgestelde plan mag
worden overgegaan.
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OG Onderwerp Tijdelijk instellen vergunning parkeren Penitentenstraat

Voorstel 1. In te stemmen met het verkeersbesluit "2019-08:
Tijdelijk instellen vergunning parkeren
Pen itentenstraat".
In te stemmen met het "Aanwijzingsbesluit betaald
parkeren 2019, versie 2".

Besluit Akkoord met advies
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Dt-817453

DJ-820165

Vragen omwonenden locatie Herenboeren.

Met bijgaande antwoordbrief, waarin de
ondergetekenden worden uitgenodigd voor een overleg
en waarin antwoord wordt gegeven op de gestelde
vragen, in te stemmen.

Akkoord met advies. Brief aanpassen.

DJ-821799

Stand van zaken 'Onderbouwing zoeklocaties tijdelijke
woningen'.

Van de Stand van zaken 'Onderbouwing zoeklocaties
tijdelijke woningen' kennis te nemen.

Akkoord met advies.

DJ-823325

Motie om de dienstverlening te verbeteren betreffende
de frequentie en planning van de veegwagens.

In te stemmen met de raadsinformatiebrief

R&E
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VTH Onderwerp Handleiding Bijzondere wetten,

Voorstel In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief

Besluit Akkoord met advies. Brief aanpassen.

Aldus vastgesteld in B&W-vergadering d.d.
de

M.J.M. Meertens

Openbaar
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