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Vergadering van burgemeester en wethouders
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Notulen van de B&W vergadering d.d. 1 maart 2019

Akkoord

DJ-495474

Subsidie 2019 Stichting Muziekcentrum de Bosuil

Voor 2019 een subsidie te verlenen van maximaal
€ 234.242,- aan Stichting Muziekcentrum "de Bosuil"
conform bijgevoegde conceptbeschikki ng.

Akkoord met advies

DJ-573645

Initiatietuoorstel FVO RvO 2019.

1. Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van het
FVO om vast te stellen het Reglement van Orde voor
de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Weert 2019.

2. Eventuele wensen en bedenkingen aangaande dit
initiatiefvoorstel kenbaar te maken.

Akkoord met advies.

DJ-575182

Initiatiefuoorstel FVO verordening raadscommissies
2019.

1. Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van het
FVO om vast te stellen de verordening op de
raadscommissies gemeente Weert 20 19.

2. Eventuele wensen en bedenkingen ter zake kenbaar
te maken.
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Voorstel

R&E

Besluit

8 Registratienr

Onderwerp
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Provinciale Subsidie Sti rnuleringsregel ing Wateropgave
stedelijk gebied.

1. Kennis te nemen van de subsidiebeschikking
provincie en de brief DHZ subsidie van de gemeente
Nederweert d.d. 30 oktober 2018;

2. In te stemmen met de provinciale voorwaarden voor
de DHZ subsidie;

3. In te stemmen met de voorwaarden van de
gemeente Nederweet ten aanzien van de DHZ
subsidie.

Akkoord met advies

DJ-656699

Jaarverslag klachten tegen ambtelijke gedragingen
20 18.

1. Kennis te nemen van het aantal ingekomen klachten
tegen ambtelijke gedragingen in2018;

2. De gemeenteraad via de TILS-Iijst te informeren.

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

DJ-677334

Herontwikkeling locatie De Burcht 100.

1. Met de herontwikkeling van de locatie De Burcht 100
in principe en onder voorwaarden in te stemmen
met een Omgevingsvergunning (uitgebreide
procedure);

2. In afwachting van een definitieve (ontvankelijke)
aanvraag voor een omgevingsvergunning de
principetoestemming te laten gelden tot uiterlijk 1

oktober 2019.

Akkoord met advies. Persbericht laten maken in
afstemming met de initiatiefnemers.

DJ-677560

Opdrachtverlening woonrijp maken fase 3 Vrouwenhof.

1. Kennis te nemen van de uitslag van de aanbesteding
van het werk 'woonrijp maken Vrouwenhof fase 3'

Openbaar

6

CS
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Besluit
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Onderwerp

Voorstel
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Besluit
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2. In te stemmen met het voornemen tot gunning van
het werk aan de laagste inschrijver, Palmen Infra BV
te Weert, voor een bedrag van € 595.000,00 excl.
BTW.

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

4. De concerndirectie te mandateren om de
projectleider'Vrouwenhof' aan te wijzen om binnen
de raamovereenkomst deelopd rachten te
verstrekken.

Akkoord met advies.

DJ-6789t7

All iantie Kinderarmoede.

1. Aan te sluiten bij de Alliantie Kinderarmoede.
2. Machtiging te verlenen aan Tanja van Duuren,

coörd i nator armoedebestrijd i ng, tot onderteken i ng
namens de gemeente Weert van de
intentieverklaring conform art. 171 van de
Gemeentewet.

Akkoord met advies

DJ-679740

Voorfi na ncieri ng Taa I projecten

Een bedrag van€ 25.000 voor te financieren ten
behoeve van de continuering van Taalprojecten bij de
basisscholen Aan de Bron en Markeent.

Akkoord met advies

DJ-679876

Ontwerp bestemmingsplan'Diesterbaan 31'.

1. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Diesterbaan 31'
en het ontwerp raadsbesluit in te stemmen.

2. Met het ontwerp 'Beeldkwaliteitsplan
herontwikkeling MOB-complex' in te stemmen.

3. Met het opstarten van de inspraakprocedure door
het ter inzage leggen van het ontwerp
bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan in te
stemmen.
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Besluit
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Akkoord met advies

DJ-680522

Subsidie 2019 Stichting Streekomroep Weert.

Voor 2019 een subsidie te verlenen van maximaal
€38.845,76 aan Stichting Streekomroep Weeft
€ 38.845,76 conform bijgevoegde conceptbeschikking

Akkoord met advies

DJ-680864

Beantwoording vragen ex artikel 40 RvO over
cultuurhistorie, erfgoed en monumenten.

De vragen van de fractie Weert Lokaal te beantwoorden
volgens bijgevoegde conceptbrief.

Akkoord met advies

DJ-681072

Onderzoek naar exploitatie en huisvestingsbehoefte
Natuur- en Milieucentrum lJzeren Man.

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een
budget van € 25.000,- voor het uitvoeren van een
onderzoek naar de exploitatie en de
huisvestingsbehoefte van het Natuur- en
Milieucentrum De lJzeren Man.

2. In te stemmen met bijgevoegde startnotitie en
projectplan voor het uitvoeren van het onderzoek.

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

DJ-681849

Beantwoorden vragen DUS Weert in het kader vragen
vellen bomen in de lJzeren Man.

Openbaar
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Besluit Akkoord met advies. Voorstel en brief aanpassen in
overleg met de portefeuillehouders.

16 Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

Dt-681934

CS Beleidskalen der 2-20L9

1. "Beleidskalender 2-2019" vast te stellen.
2. "Beleidskalender 2-2079" na vaststelling door te

sturen naar de Raad.

Besluit Akkoord met advies. Kalender aanpassen

t7 Registratienr

Onderwerp Subsidie Thuisadministratie Stichting Vrijwillige
Admi nistratieve Ondersteuni ng 20 19.

Voorstel Stichting Vrijwillige Administratieve Ondersteun¡ng
(VAO) voor het jaar 2019 incidentele subsidie te
verlenen voor een bedrag van € 7.500,- conform
bijgevoegde beschikki ng.

Besluit Akkoord met advíes.

18

Openbaar

OCSW

PPS

DJ-682505

DJ-683290

Opdracht uitvoeren archeologisch onderzoek.

1. Kennis te nemen van de uitslag van de aanbesteding
van de dienst "archeologische opgraving fase 7 en
B, Kampershoek 2.0".

2. In te stemmen met het voornemen tot gunning van
de dienst aan de laagste inschrijver, voor een
bedrag van € 497.994,50 excl. BTW.

3. De concern directeur te machtigen tot
ondertekening van de opdracht.

Akkoord met advies.

DJ-684624

Bestuursopdracht herschikking maatschappelijke
voorzieningen Weert-Zuid.

L9

OCSW

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr

Onderwerp
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Voorstel 1.

Openbaar

2

De raad voor te stellen om in te stemmen met
bijgevoegde bestuursopdracht voor de herschikking
van maatscha ppel ij ke voorzien i ngen i n Weert -Zuid.
Een budget beschikbaar te stellen van € 25.000,-
voor de uitvoering van de bestuursopdracht ten
laste van de algemene reserve.

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

Dt-686694

1. Garantiebesluit ten behoeve van door WeertEnergie
af te sluiten geldlening bij de BNG Bank voor
zon nepark Altweerterheide.

2. Erfpachtovereenkomst voor het gebruik van de
grond voor het zonnepark.

1. Met de'Overeenkomst met WeertEnergie inzake
gemeentegarantie' in te stemmen.

2. Een garantiebesluit te nemen ten behoeve van een
door WeeftEnergie af te sluiten geldlening bij de
BNG Bank van maximaal € 1.500.000.

3. Met de'Erfpachtovereenkomst met WeertEnergie'
voor het gebruik van de grond in te stemmen.

Akkoord met advies

Dl-686802

Verkeersbesl u it Weert-West.

In te stemmen met het Verkeersbesluit 2019-01:
Herinrichting Weert-West (Voorhoeveweg -
IJzerenmanweg).

Akkoord met advies

DJ-688919

Brandbrief dhr. Franken met betrekking tot rioolgeur de
Biest.

Akkoord te gaan met de concept antwoordbrief over
rioolgeur aan het einde van de Biest.

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

Onderwerp

Voorstel

Besluit

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

DJ-692525

Parkeergelegenheid locatie Annendaal na huisvesten Het
Kwintet.

1. In te stemmen met de uitwerking van
parkeergelegenheid voor 18 auto's ten behoeve
van Het Kwintet bereikbaar vanuit De Burcht.

2. Deze parkeergelegenheid te realiseren indien na
huisvesten van Het Kwintet op de locatie
Annendaal mocht blijken dat uit een objectieve
evaluatie sprake is van overlast door parkeren.

3. De raad t.z.t. omtrent de uitkomsten van de
evaluatie te informeren.

4. Mocht blijken dat uit een objectieve evaluatie
sprake is van overlast door parkeren dan de
raad voor te stellen een krediet beschikbaar te
stellen van € 22.300,00 en de kapitaallasten van
€ 3.348,00 voor de realisatie van deze
parkeervoorziening ten laste te brengen van de
begrotingspost onvoorzien structureel 2019.

5. De raad te informeren vóór de raadsvergadering
van 13 maart 2019 door onmiddelijke
toezending van dit collegevoorstel.

Akkoord met advies
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