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Notulen van de B&W vergadering d.d. 11 juni 2019.
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DJ-495059

Spelaanleiding Korenmarkt.

Met bijgaande raadsinformatiebrief in te stemmen

Akkoord met advies.

Dl-633523

Evaluatie kermis 2018

1. Kennis te nemen van het rapport Evaluatie kermis.
2. In te stemmen met de nieuw opgestelde algemene

voorwaarden.

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

DJ-727123

Subsidie 2018 Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk
Midden-Limburg.

1. Kennis te nemen van de jaarrekening en het
jaarverslag 2018;

2. De subsidie voor het jaar 2018 definitief vast te
stellen op € 619.289,- conform bijgevoegde
conceptbeschikking;

3. De subsidie voor cliëntondersteuning 2018 definitief
vast te stellen op €29.012,- en het teveel betaalde
subsidievoorschot, zijnde € 13.618,- terug te
vorderen, conform bij g evoegde conceptbesch i kki n g.
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DJ-757542

Principeverzoek'Les Beaux Champs', Lozerweg 118.

1. Met een recreatieve bestemming voor de locatie
Lozerweg 118 en een voorlopige agrarische
(bedrijfs)bestemming onder nadere voorwaarden op
termijn in te stemmen;

2. Met het realiseren van 10 slaapplaatsen in de vorm
van plattelandskamers c.q. -appartementen, 4
slaapplaatsen in de vorm van een bed & breakfast
en een wandel- en fietscafé in te stemmen via een
binnenplanse afwijking van het bestemmingsplan;

3. Met het verzoek om 50 camperplaatsen te realiseren
op de aangegeven locatie niet iñ te stemmen;

4. Met de uitbreiding naar 20 slaapplaatsen en het
uitvoeren van de plattelandskamers als zelfstandige
eenheden met de gevraagde binnenplanse afwijking
niet in te stemmen;

5. Ten aanzien van de overige aspecten een nader
uitgewerkt principeverzoek te zijner tijd te
beoordelen. De loods, die hierin meegenomen dient
te worden, krijgt dan uitsluitend een functie als
opslagloods voor landbouwwerktuigen of een
vergelijkbare fu nctie;

6. De principetoestemming geldt in afwachting van een
ontvankelijk ontwerpbestemmingsplan tot 1 juli
202r.

Akkoord met advies.

DJ-754795

Selectie kunstenaars ontwerp kunstwerk kraan
Werthabou levard.

1. In te stemmen met de selectie van vier kunstenaars
voor het ontwerp van het kunstwerk van de
voormalige laad en loskraan van het
Landbouwbelang.

2. Geheimhouding op te leggen op grond van artikel 10
lid 2 sub b en g Wet openbaarheid van bestuur voor
wat betreft de bijlagen.

Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met
de portefeui llehouder.

DJ-758541

Bezwaarschriften tegen de aan Vereniging
Natuu rmonu menten verleende omgevingsvergunning
voor locaties Kettingdijk e.o.
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1. Drie bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren;
2. het bezwaarschrift van de Dorpsraad

Altweerterheide ongegrond te verklaren;
3. de verleende omgevingsvergunning in stand te

laten.

Akkoord met advies

DJ-758724

Bezwaarschriften tegen de aan Vereniging
Natuurmonumenten verleende omgevingsvergunning
voor een locatie aan de Pruiskesweg.

1. Drie bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren;
2. het bezwaarschrift van de Dorpsraad

Altweerterheide en bewoner Pruiskesweg 16
ongegrond te verklaren;

3. de verleende omgevingsvergunning in stand te
laten.

Akkoord met advies.

DJ-758927

Bestemmingsplan'Woongebieden 20t9'.

1. Met het voorontwerp bestemmingsplan
'Woongebieden 2019' in te stemmen.

2. Met het opstaften van het vooroverleg (inclusief
inspraak) in te stemmen.

Akkoord met advies. Voorontwerp bestemmingsplan
aanpassen in overleg met de portefeuillehouder.

DJ-760014

Afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor
bekendmakingen en de Gemeentewijzer.

Akkoord gaan met het afwijken van het
aanbestedingsbeleid voor het aangaan van een nieuw
contract voor de plaatsing van de bekendmakingen en
de Gemeentewijzer.
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Besluit Akkoord met advies

DJ-761563

Evaluatie Samenwerking Midden-Limburg (SML)

1. Kennis te nemen van het eindrapport
ontwikkelgerichte evaluatie SML "Hoe werkt het
samen?"

2. Onder voorwaarde van nadere onderbouwing te
kiezen voor optie 3 "SML 2.0" conform oplegnotitie.

3. In te stemmen met bijgaande concept-brief.

Akkoord met advies. Brief aanpassen
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Aldus vastgesteld in de B&W-vergad
de secretaris,

G. nkman

20t9,
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