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1 Notulen van de B&W vergadering d.d. 21 december
2018.

Akkoord

DJ-6 193 1 5

Herbestemming kraan Werthaboulevard,

1. In te stemmen met een herbestemming van de
kraan als kunstwerk.

2. De raad via een raadsinformatiebrief tussentijds te
informeren over de herbestemming van de kraan.

Akkoord met advies

DJ-623681

Maatschappelijke voorzieningen Weert-Zuld.

1, Vast te stellen dat behoud van het Microhalcomplex
vanuit burgerinitiatief niet haalbaar is binnen de
vastgestelde kaders en voorwaarden van betrokken
paftijen en hiervan af te zien.

2. Om te komen tot een toekomstbestendige
maatscha ppel ij ke voorzien i n genstru ctu u r i n Weert-
Zuid, als gemeente de regie over het proces terug te
pakken.

3. In te stemmen met voorgestelde planning voor het
vervolgproces.

4. De gemeenteraad te informeren door middel van
bijgevoegde raadsinformatiebrief.

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

DJ-625458

Aanvullend subsidie Punt Welzijn 2019

Aanvullend subsidie 2019 te verlenen aan Punt Welzijn
voor:
1. Kamers met Uitzicht maximaal € 3.716.
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2. Weerbaarheid maximaal € 10.835'
3. Coaching uitbreiding maximaal €7.382

Besluit Akkoord met advies. Weth. Sterk toevoegen als
portefeu illehouder.
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Registratienr. DJ-634069

DJ-632319

Fietsbrug Laarveld,

In te stemmen met bijgevoegde concept antwoordbrief

Akkoord met advies.
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MoLie iietserrstalling bij het station.

In te stemmen met bijgevoegde concept
raadsi nformatiebrief.

Akkoord met advies.

DJ-634532

Viering 75 jaar bevrijding Weert en artikel 40 vragen
hierover van de WD Weert.

1. In het kader van 75 jaar bevrijding van Limburg in
2019 extra aandacht te besteden aan de herdenking
en viering van de bevrijding van Weert.

2. Ter stimulering van initiatieven hiervoor de
mogelijkheid te bieden een subsidieaanvraag te
doen binnen de subsidieregeling Evenementen.

3. In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording
van de artikel 40 brief van de VVD.

Akkoord met advies

DJ-638400

Bezwaarschrift Verenigi ng Dorpsbelangen Laar.

1. Het bezwaarschrift van de vereniging Dorpsbelangen
Laar tegen de subsidievaststelling 2017 vaor
maatschappelijk gebruik bij zaal Bee-j Bertje
ontvankelijk en gegrond te verklaren.
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2. Akkoord te gaan met het schikkingsvoorstel zoals
beschreven in bijgevoegde beslissing op bezwaar en
de subsidie over het jaar 2OI7 vast te stellen op een
bedrag van € 13.055,09.

3. Het verschil tussen de subsidieverlening 2017 en de
nieuwe vaststelling 20t7 ter hoogte van € 311,- niet
terug te vorderen.

4. Geen proceskostenvergoeding toe te kennen.

Akkoord met advies.

DJ-63933 1

Principeverzoek Bocholt erw eg 27 .

In principe en onder voorwaarden met een vergoeding
van de sloopkosten van de bedrijfsgebouwen aan de
Bocholterweg 27 in te stemmen.

Akkoord met advies.

DJ-641959

Asperge-tankversperring Maasei kerweg.

1. Het verzoek om aanwijzing van de tankversperring
Maaseikerweg als gemeentelijk monument te
betrekken bij de herijking van de gemeentelijke
monumentenlijst;

2. Stichting Menno van Coehoorn te berichten conform
bijgevoegde antwoordbrief.

Akkoord met advies

DJ-645086

Vaststel I i ngsovereen komst verontrei n i g i ng percee I

Noordkade 48a.

In te stemmen met vaststellingsovereenkomst inzake
waardevermindering van het pand Noordkade 4Ba als
gevolg van de verontreiniging met zinkassen.
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t2 Registratienr. Dl-645335

Griffie Onderwerp
Voorstel

Besluit

13 Registratienr.

OnderwerpR&E

Toezeggingen raadsvergadering 19 december 2018.
Kennis te nemen van de toezeggingen gedaan in de
raadsvergadering van 19 december 2018.

Akkoord met advies. Voorstel aanpassen.

Dl-645681

Beleidsnota inzake'Planologische

Openbaar

kin el kheden' volgens artikel 4 bijlage II van
het uit o ngs ng

Met de Beleidsnota inzake 'Planologische
afwijkingsmogelijkheden' volgens artikel 4 bijlage II van
het Besluit omgevingsrecht, 1e herziening, in te
stemmen.

Akkoord met advies

Dt-645916

Bezwaarschrift Katholieke Ouderenverenigi ng Sint
Sebastiaen Laar.

Het ingediende bezwaarschrift van de Katholieke
Ouderenvereniging Sint Sebastiaen Laar tegen het
voornemen om de subsidie aan de Vereniging
Dorpsbelangen Laar voor de huur van zaal Bee-j Bertje
in 2019 te korten, niet-ontvankelijk te verklaren.

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

DJ-646018

Bezwaarschrift VV de Moêzevângers

Het bezwaarschrift van VV de Moêzevângers tegen de
subsidiebesluiten, gericht aan de Vereniging
Dorpsbelangen Laar, niet-ontvankelijk te verklaren.

Akkoord met advies.
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Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering
de secretaris,

G nkman

DJ-647898

Afwijking van inkoop- en aanbestedingsbeleid ten
behoeve van het Hoofd afdeling Financiën en Control

Akkoord te gaan met afwijking van het Inkoop- en
Aanbested¡ngsbeleid ten behoeve van de opdracht voor
Afdelingshoofd Financiën en Control.

Akkoord met advies
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