
GEMEENTE IA/EERT
Vergadering van burgemeester en wethouders
Van 22 oktober 2019

Aanwezig:
Burgemeester A.A. M.M. He'rjma ns

Wethouder G.J.W. Gabriëls
Wethouder M.J. van den Heuvel
Wethouder T.E.C. Geelen
Wethouder W.P.J. van Eijk
Wethouder P.P.H. Sterk
Gemeentesecretaris M.J.M, Meertens

Openbaar

3

VTH

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr

Onderwerp

1 Notulen van de B&W vergadering d.d. 15 oktober 2019

Akkoord

DJ-754812

Groot onderhoud en aanpassen schoolgebouwen en
gemeentelijke gebouwen ten behoeve van
kinderopvang.

In te stemmen met verrekening vergoedingsbedragen
groot onderhoud en aanpassen gebouwen voor:
1. Onderwijsgebouwen waarin ruimten ten behoeve

van kinderopvang of derden beschikbaar worden
gesteld.

2. Onderwijsgebouwen die onderdeel uitmaken van een
multifunctionele accommodatie waarvan de
gemeente eigenaar is of de gemeente een locatie
huurt en beschikbaar stelt ten behoeve van
onderwijs.

3. Kinderopvanglocaties waarvan de gemeente
eigenaar is,

Akkoord met advies

DJ-792295

Bezwaarschrift en verzoek om voorlopige voorziening
met betrekking tot een opgelegde last onder dwangsom
- perceel Herenvennenweg 60.

2

OCSW
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Voorstel

Besluit

4 Reg istratienr

OnderwerpGriffie

Voorstel

Besluit

5 Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

Griffie

Besluit

1. Het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk en
gegrond te verklaren.

2. Met betrekking tot het gebruik van een
recreatiechalet voor woondoeleinden het besluit van
19 maart 2019 te herroepen en hiervoor in de plaats
te besluiten het handhavingsverzoek toe te wijzen
en een last onder dwangsom op te leggen van
€ 5.000r= per week met een maximum van
€ 30.0OO,= teneinde het strijdige gebruik van het
recreatiechalet te beëindigen en beëindigd te
houden en hierbij een begunstigingstermijn te
stellen tot 1 april 2020;

3. Het verzoek om vergoeding van de kosten van
rechtsbijstand toe te wijzen.

Akkoord met advies

Dr-809291

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden
gemeente Weert 2019,

1. Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van het
FVO om de "Verordening rechtspositie raads- en
commissieleden gemeente Weert 2OI9" vast te
stellen.

2. Eventuele wensen en/of bedenkingen inzake het
initiatiefvoorstel kenbaar te maken aan de raad,

Akkoord met advies

Dl-81 1370

Verantwoord ing fractiebudgetten 20 18.

1. Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van het
Fractievoorzittersovcrlcg ove r de vera ntwoord i n g

van de besteding van de fractiebudgetten 2018.
2. Uw eventuele wensen en bedenkingen t.a.v. dit

initiatiefvoorstel aan raad uit te brengen.

Akkoord met advies

DJ-82T624

Subsidie Crisisdienst Jeugd

Openbaar

6

OCSW

Reg istratienr

Onderwerp
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Voorstel

Besluit

7 Registratienr

Onderwerp

Voorstel

R&E

Besluit

B Registratienr.

OnderwerpGriffie

Voorstel

Besluit

Een subsidie aan Crisisdienst Jeugd (CdJ) van Bureau
Jeugdzorg (BJZ) Limburg voor 1 juli tot en met 31
december 2019 conform bijgaande conceptbeschikking
te verlenen.

Akkoord met advies.

DJ-823542

Bestemmingsplan Mollenakkersteeg 1.

1. Met het ontwerp bestemmingsplan
'Mollenakkersteeg 1' en het ontwerpraadsbesluit in
te stemmen.

2. Met het in procedure brengen van het ontwerp
bestemmingsplan 'Mollenakkersteeg f in te
stemmen.

3. Met de planschadeovereenkomst in te stemmen.

Akkoord met advies.

DJ-825359

In itiati efvoorstel fractievoorzittersoverleg be noem i ng I id
werkgeverscom m issie.

1. Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van het
fractievoorzittersoverleg om mevrouw M. Marechal-
Wolter te benoemen tot lid van de
werkgeverscomm issie griffie.

2. Al dan niet wensen enlof bedenkingen uit te
brengen met betrekking tot dit initiatiefvoorstel.

Akkoord met advies.

DJ-836527

U itvoeri n gspla n g lad heid bestrijd i n g 20 t9 / 2020.

Het u itvoeri n gspla n g lad heid bestrijd i n g 20 L9 / 2O2O v ast
te stellen.

Openbaar

9

OG

Registratienr.

Onderwerp

Voorstel
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Besluit

10 Registratien r

Onderwerp

Voorstel

Besluit

R&E

11 Reglstratlenr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Akkoord met advies. Evaluatie toevoegen

DJ-B39B5B

Artikel 40 vragen Reglement van Orde Restaurant
Marrees.

Met de antwoordbrief in te stemmen.

Akkoord met advies, Brief aanpassen.

DJ-840758

Controleprotocol t.b.v. de jaarrekening 2019.

De raad voor te stellen het Controleprotocol 2019 vast
te stellen.

Akkoord met advies.

DJ-842293

Machtig i ng procesvertegenwoordig ing ambtenaren
gemeente Weert.

1. Medewerkers opgenomen in onderstaande lijst aan
te merken als proces-vertegenwoordiger van de
gemeente Weert met een doorlopende machtiging;

2. Het besluit inzake procesvertegenwoordiging d.d.
I9-09-20t7 als vervallen te beschouwen vanaf de

datum van dit collegebesluit.

Akkoord met advies.

DJ-842905

Voornemen aanwijzen van bijgebouwen Dijkerstraat 40
en 42 als gemeentelijk monument.

1. Het voornemen bekend te maken om de
bijgebouwen van Dijkerstraat 40 en 42 aan te
wijzen als gemeentelijk monument,

2. Uw besluit op de gebruikelijke wijze bekend te
maken.

Openbaar

F&C

72

CS

13

R&E

Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Reg istratienr

Onderwerp

Voorstel
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Besluit

L4 Reg istratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

R&E

15

Akkoord met advies

DJ-842969

Wob-verzoek VvE Hornehoof.

Met bijgaande concept antwoordbrief in te stemmen

Akkoord met advies.

DJ-844403

Principeverzoek Boshoverweg 51 en Vrakkerstraat
ongenummerd.

1. In principe medewerking te verlenen aan de
herontwikkeling van het pand Boshoverweg 51 tot
maximaal 4 appartementen alsmede de verplaatsing
van een bouwtitel van de Boshoverweg 69 naar de
Vrakkerstraat (naast nummer 26) door mee te liften
met het bestemmingsplan Woongebieden 2019.

2. De principemedewerking te verlenen tot uiterlijk 1

mei 2020.

Akkoord met advies

DJ-857694

Bea ntwoord i n g sch rift el ij ke vra gen betreffe nde
ontwikkeling bijstandsuitkeringen (art. 40 RvO).

In te stemmen met voorliggende concept antwoordbrief

Akkoord met advies.

DJ-858356

Tussentijdse benoeming lid Collegeadviescommissie
Cu ltuurhistorie.

Een nieuwe vertegenwoordiger van de Stadsgidsen te
benoemen tot lid van de Collegeadviescommissie
Cultuurhistorie voor de huidige collegeperiode.

Openbaar

R&E

L6

OCSW

T7

R&E

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Reg istratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Reg istratienr.

Onderwerp

Voorstel
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Besluit Akkoord met advies.

DJ-858662

Aa npassen controleverordeni ng.

De raad voorstellen de gewijzigde controleverordening
2019 vast te stellen.

Akkoord met advies.

Dl-859015

Pri ncipeverzoek Heugterbroekd ijk 47.

In principe in te stemmen met het gedeeltelijk wijzigen
van de bestemming van het perceel Heugterbroekdijk
47 naar wonen middels een wijziging van het
bestemmingsplan conform art. 3.6 Wet ruimtelijke
ordening mits uiterlijk 1 april 2020 een
ontwerpbestemmingsplan is ingediend.

Akkoord met advies.

DJ-859540

Onderhandelingskader tarieven hulp bij het huishouden
2020.

1. Het onderhandelingskader, conform bijlage 1, vast
te stellen om tot tariefafspraken voor de voorziening
Hulp bij het Huishouden (hierna HbH) te komen voor
het contractjaar 2O2O;

2. Op grond van artikel 55 van de Gemeentewet,
juncto artikel IO,2e lid onder b en g van de Wet
Openbaarheid van Bestuur (WOB) geheimhouding
op te leggen ten aanzien van bijlage 1

(onderhandelingskader HbH 2020 uit beslispunt 1),
totdat de onderhandelingen HbH 2020 geheel zijn
afgerond;

3. Een eenmalig mandaat, machtiging en volmacht
(ex. artikel 160 (college) en artikel 171
(burgemeester) Gemeentewet) te verlenen aan
O. Ramos Antonio, regionale
contractmanager/inkoopadviseur MLW, en aan diens
vervanger (J. Brouwer) (zie bijlage 2), voor:

Openbaar

1B

F&C

19

R&E

20

OCSW

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Regrstratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Reg istratienr

Onderwerp

Voorstel
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Besluit

2t Reg istratien r

Onderwerp

Voorstel

WV

Besluit

het voeren van de onderhandelingen met de
HbH aanbieders, binnen het
onderhandeli ngskader conform vastgesteld
onder beslispunt 1;
het overeenkomen van tariefafspraken HbH
voor contractjaar 2020 met de HbH
aanbieders, binnen het
onderhandelingskader conform vastgesteld
onder beslispunt 1.

Akkoord met advies.

Di-864354

Verdeling bijstandsbudgetten 2019 en 2020.

In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief
over de verdeling van de bijstandsbudgetten
(BUlG-budget) 2019 en 2020.

Akkoord met advies

Di-864593

Vragen raads- en commissieleden begroting 2020 en
2e tussenrapportage 2019 tijdens de infomarkt op 7
oktober 2019.

Akkoord gaan met de beantwoording

Akkoord met advies.

DJ-864593

Tarief afvalstoffenheffing begroting 2O2O in relatie tot
aanbesteding route-inzameling restafval en GFT
gemeente Weert vanaf 1-1-2020.

In te stemmen:
1. Om de afvalstofFenheffing te verhogen met ingang

van de begroting 2O2O ad. € 18,-- per gemiddeld
huishouden,

2, Met de aanwending van de bestemmingsreserve
afval tot een bedrag van€ 144.O00,-- en het
restantbedrag van € 146.000,-- ten laste te brengen
van het begrotingssaldo 2020. De uiteindelijke
financiële consequenties worden verwerkt bij de
1e tussenrapportage 2020.

Openbaar
a

b

22

F&C

23

F&C

Reg istratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr

Onderwerp

Voorstel
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Besluit

3. Met de raadsinformatiebrief Aanbesteding route-
inzameling restafval en GFT gemeente Weert vanaf
7-t-2020.

De raad voor te stellen om bij het vaststellen van de
verorden i n g en ta rieventa bel afva lstoffen heffi n g 2020 :

1. De afvalstoffenheffing te verhogen met ingang van
de begroting 2O2O ad. € 18,-- per gemiddeld
huishouden,

2. Aanwending van de bestemmingsreserve afval tot
een bedrag van € 144.000,-- en het restantbedrag
van € 146.000,-- ten laste te brengen van het
begrotingssaldo 2020. De uiteindelijke financiele
consequenties worden verwerkt bij de 1e

tussenrapportage 2020.

In te stemmen met:
De raadsinformatiebrief Aanbested ing route-i nzameli ng
restafval en GFT gemeente Weert vanaf 1-1-2020.

Voorstel aanpassen in overleg met de
portefeu illehouders.

Openbaar

Aldus va ld in de B&W-vergadering d.d. 29 oktober 2019,
de de burgemeester,

M rtens
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