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Notulen van de B&W vergadering d.d. 15 januari 2019

Akkoord

DJ-635455

Plui mveeservicebedrijf Tu ngeler Dorpsstraat 9

Niet in te stemmen met het planologisch regelen van
het pluimveeservicebedrijf aan de Tungeler Dorpsstraat
9.

Akkoord met advies.

2

R&E

3

OCSW

4

OCSW

Koersdocument Preventie Leudal, Nederweert, Weert
Het Koersdocument Preventie Leudal, Nederweert,
Weert vast te stellen.

Akkoord met advies.

DJ-642521

Tarieven hulp bij het huishouden vanaf 1 januari 2019.

1. Per 1 januari 2Ot9 een profielprijs voor hulp bij het
huishouden van € 3. t74,54 per cliënt per jaar vast
te stellen;

2. Per 1 januari 2079 een uurtarief van € 27,00 vast te
stellen voor de diensten hulp bij het huishouden die
in uren worden vergoed, namelijk de producten met
als resultaat "maaltijden" enf of "thuis zorgen voor
mi nderjari ge kinderen";

3. Bij een eventuele structurele loonsverhoging in 2019
als gevolg van een nieuwe cao Verpleeg- en
Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), de
profielprijzen en uurtarieven te verhogen met
hetzelfde percentage als deze structurele
loonsverhoging per eerstvolgende volledige
facturatieperiode na ingangsdatum loonsverhoging
cao, waarbij deze tariefsverhoging plaatsvindt in de
vorm van een nabetaling;
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Besluit

4. Over te gaan tot een toeslag van 3,50/o op de
productie in de facturatieperioden tt, L2 en 13 in
2018, ter compensatie van de cao-loonstijging vanaf
1 oktober 2018;

5. Aanbieders te informeren middels bijgaande
concept-brieven.

Akkoord met advies.

DJ-645487

Herontwikkeling locaties Dijkerstraat 40 en 42.

1. In principe en onder voorwaarden in te stemmen
met een herziening van het bestemmingsplan ten
behoeve van de herontwikkeling van de locaties
Dijkerstraat 40 en 42 tot woningbouw;

2. In afwachting van een ontvankelijk
bestemmingsplan de principetoestemming te laten
gelden tot uiterlijk 1 januari 2020.

Akkoord met advies.

Dl-645539

Afwijken van de Raamovereenkomst voor
ingenieu rsd iensten.

In te stemmen met het niet voeren van een
minicompetitie aangaande de Raamovereenkomst voor
ingenieursdiensten Engineering en daarmee rechtstreeks
opdracht te verstrekken aan ingenieursbureau Kragten
voor het begeleiden van de civiel technische uitvoering
ter plaatste van het bedrijventerrein Kampershoek 2.0.

Akkoord met advies

DJ-646823

Principeverzoek woningen Burgemeester Smeijersweg
Stramproy.

In principe medewerking te verlenen aan de realisering
van 6 levensloopbestendige woningen aan de
Burgemeester Smeijersweg in Stramproy met een
herziening van het bestemmingsplan (art. 3.1 Wro) tot 1

augustus 2019.

Openbaar
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Besluit Akkoord met advies

B Registratienr
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R&E
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9 Reg istratienr

Onderwerp

Voorstel

D&I

Besluit

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

an

DJ-649395

Plan van aanpak bestemmingsplan Woongebieden 2019.

Met het plan van aanpak om te komen tot een
geactualiseerd bestemmingsplan voor de woonwijken in
Weert-stad in te stemmen.

Akkoord met advies

DJ-651456

Wob verzoek de heer Henkens.

Akkoord te gaan met de beantwoording van het Wob
verzoek van de heer Henkens met bijgaande brief.

Akkoord met advies.

nuari 2019,
meester,

Openbaar

M.M
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