
GEMEENTE vVEERT
Vergadering van burgemeester en wethouders
Van 13 augustus 2019

Afwezig: T.E.C. Geelen, wethouder

Onderwerp

Voorstel

Besluit

2 Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

OCSW

Besluit

3 Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

R&E

Besluit

4 Registratienr.

OnderwerpR&E

Voorstel

Besluit

Notulen van de B&W vergadering d.d. 6 augustus 2019

Akkoord

DJ-746254

Subsidie 2019 Stichting Cultureel Lint Weert.

Subsidie te verlenen aan Stichting Cultureel Lint Weert
voor het jaar 2019 tot een bedrag van maximaal
€ 25.000,- volgens bijgevoegde conceptbeschikking.

Akkoord met advies

DJ-760915

Startnotitie RES Noord- en Midden-Limburg.

Startnotitie RES Noord- en Midden-Limburg vast te
stellen.

Akkoord met advies.

DJ-772432

Gebruiksovereenkomst met Wonen Limburg inzake 14
tijdelijke woningen.

Aan de raad voor te stellen wensen en/of bedenkingen
kenbaar te maken ten aanzien van de
gebruiksovereenkomst met Wonen Limburg ten behoeve
van 14 tijdelijke woningen op de locatie van de
Zevensprong.

Openbaar

1
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5 Registratienr

Onderwerp

Voorstel

R&E

Besluit

6 Registratienr

Onderwerp

Voorstel

OCSW

Besluit

7 Registratienr

OnderwerpR&E

DJ-777527

Verkoop appartementen Beekstraat

1. In principe irt te sterrr'¡ren r'¡re[ de verkoop valr drie
appartementen gelegen aan de Beekstraat.

2. De gemeenteraad te verzoeken om eventuele
wensen en bedenkingen betreffende de
voorgenomen verkoop kenbaar te maken.

3. Op grond van artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet
juncto artikel 10 lid 2 onder b en onder g van de
Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te
leggen ten aanzien van de niet openbare bijlagen
voor een termijn van 15 jaar.

4. Op grond van artikel 25lid 2 van de Gemeentewet
geheimhouding op te leggen aan de raad ten
aanzien van de niet openbare bijlagen voor een
termijn van 15 jaar.

5. De raad voorstellen om de door het college
opgelegde geheimhouding ten aanzien van de niet
openbare bijlagen te bekrachtigen op grond van
artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet.

Akkoord met advies

Dl-781509

Subsidie combi natiefuncties 2019-2020

1. Subsidies te verlenen aan de uitvoerende
organisaties van de combinatiefuncties voor de
periode 2Ot9-2O20.

2. Wethouder Gabriels te machtigen tot het
ondertekenen van het addendum
Regionaal Talenten Centrum (RTC) Basketbal 2019-
2020, RTC Handboog 2019-2020 en
RTC Volleyb al 2019-2020.

Akkoord met advies

DJ-78L941

Vezoek wijzigen bestemmingsplan ten behoeve van
woningbouw op de locatie Hennenstraat 16-18 en
omgeving.

Openbaar
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Voorstel

Besluit

8 Registratienr

OnderwerpVTH

Voorstel

Besluit

Aan de raad voorstellen het verzoek voor het wijzigen
van het bestemmingsplan ten behoeve van woningbouw
op de locatie Hennenstraatje 16-18 en omgeving af te
wijzen.

Akkoord met advies.

DJ-784L39

Vastgestelde beg roti ng 2020 i ncl usief meerja renram i ng
2O2L-2O23 Gemeenschappel ij ke Regel i n9 Regionale
Uitvoeringsdienst Limburg Noord (GR RUD LN).

1. kennis te nemen van de vastgestelde begroting
2020;

2. de gemeenteraad te informeren via de TILS-lijst.

Akkoord met advies.

DJ-787938

Bestemmingsplan'Gebleektesteeg 3 - Tungeler
Dorpsstraat ong.'.

Aan de raad voorstellen:
1. Het bestemmingsplan 'Gebleektesteeg 3 - Tungeler

Dorpsstraat ong.' met planidentificatienummer
N L.IMRO, 0988. BPGebleektesteeg3-VAO 1

ongewijzigd vast te stellen.
2. Het bestemmingsplan 'Gebleektesteeg 3 - Tungeler

Dorpsstraat ong.' aan te merken als authentiek
digitaal ruimtelijk plan.

3. Voor het bestemmingsplan 'Gebleektesteeg 3 -
Tungeler Dorpsstraat ong.' geen exploitatieplan vast
te stellen.

Akkoord met advies

DJ-790203

Principeverzoek herontwikkeling Heerlijkheidlaan 2

In principe medewerking te verlenen aan de
herontwikkeling van het pand Heerlijkheidlaan 2 tot
6 tiny houses door mee te liften met het
bestemmingsplan Woongebieden 2019.

Openbaar

9

R&E

10

R&E

Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr

Onderwerp

Voorstel 1
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Besluit

11 Registratienr

OnderwerpF&C

Voorstel

Besluit

72

2. De principemedewerking te verlenen tot uiterlijk 1

november 2019.

Akkoord met advies

DJ-7922t5

Aanpassing legesverordening 2019 en legestarieven
20 19 omgevingsvergunning bij duurzame
energieprojecten c.a.

De raad voorstellen de legesverordening 2019 en de
legestarieventabel 2019 te wijzigen.

Akkoord met advies

DJ-793347

Principeverzoek De Lichtenberg, IJzerenmanweg

1. In principe en onder voorwaarden in te stemmen
met het verzoek om het openluchttheater De
Lichtenberg uit te breiden met een
horecavoorziening door mee te liften met het
bestemmingsplan Woongebieden 2019.

2. De principemedewerking te verlenen tot uiterlijk 1

november 2019.

Akkoord met advies

DJ-793783

Bestu u rsovereen komst a m btel ij ke sa menwe rki ng op het
terrein van geografische informatie.

De gemeente Leudal toe te staan dat ondermandaat
wordt verleend aan medewerkers betrokkcn bij dc
uitvoering van de taken binnen de Geo-samenwerking

Openbaar

R&E

13

INF

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit
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L4 Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

15

Dl-796063

Beslissing op bezwaar inzake het realiseren van een
overkapping aan de Celsiusstraat 2 in Weert.

1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
2. de bezwaren ongegrond te verklaren en;
3. het bestreden besluit in stand te laten.

Akkoord met advies

DJ-797798

Verkoop commerciele ruimte Beekpooft 4.

In te stemmen met de verkoop van de commerciële
ruimte gelegen aan Beekpoort 4 te Weert.

Akkoord met advies.

Dt-798030

Bezwaarschrift inzake verleende omgevingsvergunni ng
Grotesteeg 29 in Weert.

1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
2. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
3. het bestreden besluit in stand te laten en
4. het verzoek om proceskostenvergoeding af te

wijzen.

Akkoord met advies

DJ-798072

Verkoop commerciele ruimte Beekpoort 72.

In te stemmen met de verkoop van de commerciële
ruimte gelegen aan BeekpoortT2 te Weet.

Akkoord met advies.

Openbaar

VTH

R&E

16

VTH

77

R&E

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Regístratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit
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18 Dl-804518

Initiatiefuoorstel benoeming commissielid-niet-raadslid

1. Kennis te nemen van lret initiatiefuoorstel van de
fractie DUS Weert om P.L.H. van Akkerveken te
benoemen als commissielid-niet-raadslid.

2. Eventuele wensen en/of bedenkingen uit te brengen

Akkoord met advies.

Dl-804593

Openbaar

Griffie

19

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr

OnderwerpVTH Beëindiging huisvesting arbeidsmigranten Kazernelaan
101 in Weert.

Voorstel Eigenaar en voormalige huurder mededelen dat er is
voldaan aan de last en te verzoeken de beroepen in te
trekken.

Besluit Akkoord met advies. Raad informeren middels een brief

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 20 aug 201
de secretaris, bu

an A.A.M
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