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Notulen van de B&W vergadering d.d. 19 februari 2019

Akkoord

DJ-637990

Bijdrage restauratie Sint Donatuskapel Hushoven

1. De raad voor te stellen een bedrag van
C 22.254,-- beschikbaar te stellen als bijdrage
voor de tweede fase van de restauratie van de
Sint Donatuskapel;

2. De raad voor te stellen de gebruikelijke 10%-
regeling voor bijdragen aan rijksmonumenten
toe te voegen aan het Monumentenbeleidsplan

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

DJ-649r79

Regionaal beleidskader werklocaties Midden-Limburg.

Aan de raad voor te stellen het Regionaal beleidskader
werklocaties Midden-Limburg vast te stellen.

Akkoord met advies.

DJ-659719

Afbouwregeling subsidie jongerenkoor van Meisjeskoor
'Cantarella'.

1. Kennis te nemen van de knelpunten die 'Cantarella'
kenbaar heeft gemaakt ten aanzien van subsidie
voor haar jongerenkoor.

2. De Subsidieregeling Cultuur Weert 2017 niet aan te
passen op het onderdeel 'leeftijdsgrens jeugdleden'.

3. Ten gunste van het jongerenkoor van 'Cantarella' in
te stemmen met een afbouwregeling van twee jaar
inzake het vaste subsidiebedrag voor jeugdkoren.
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DJ-665910

Eindevaluatie Van Hornejaar 2018 en vervolg.

1. Kennis te nemen van de evaluatie van de viering
van het Van Hornejaar 2018 (zie bijlage).

2. De gemeenteraad via de TILS-lijst hiervan in kennis
te stellen.

3. Kennis te nemen van het feit dat nog een aantal
activiteiten rond het Van Hornejaar doorloopt in
20t9.

4. Akkoord te gaan met het betrekken van het thema
Weert Van Hornestad bij de uitwerking van de
promotie van Weeft (citymarketing) in 2019 en
verder.

Akkoord met advies

DJ-670367

Managementletter en boa rd letter Interl mcontrole 20 18.

1. Kennis te nemen van de tussentijdse bevindingen
2018 van de accountant;

2. Akkoord te gaan met de opgestelde reactie op de
bevindingen;

3. De boardletter 2018 en de reactie ter bespreking te
brengen naar de auditcommissie.

Akkoord met advies.

DJ-67448r

Subsidieverlening CJG 2019.

1. Aan het Centrum voor Jeugd en Gezin een subsidie
te verlenen voor 2019 van € 1.580.984 voor de vrij
toegankelijke jeugdhulpverlening zoals omschreven
in bijgevoegde subsidieaanvraag d.d.26 april 2018,
conform bijgevoegde concept-beschikking ;

2. Aan het Centrum voor Jeugd en Gezin een subsidie
te verlenen voor 2019 van € 31.667 voor de inzet
van 1/3 fte (12 uur) jeugd- en gezinswerker ten
behoeve van de jeugdhulp voor
asielzoekerskinderen, zoals omschreven in
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bijgevoegde subsidieaanvraag d.d. 22 november
2018, conform bijgevoegde concept-beschikking.

Akkoord met advies

DJ-674656

Aa n meld i ngsnotitie (vormvrij) m i I ieueffectra pportage
van Ruimte voor Ruimte Limburg voor het plan
Diesterbaan 31 (herontwikkeling Mob-complex).

In verband met het ontbreken van bijzondere
omstandigheden, die kunnen leiden tot belangrijke
nadelige gevolgen voor het milieu, te besluiten dat voor
de gevraagde planontwikkeling geen
milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld, zoals
bedoeld in artikel 7.2 van de Wet milieubeheer.

Akkoord met advies.

DJ-676238

Jaarplan 2019 Stichting Parkmanagement.

Kennis te nemen van het Jaarplan 2019 Stichting
Parkmanagement.

Akkoord met advies.

DJ-677L80

Vragen artikel 40 Reglement van Orde betreffende
uitvoering bijstandsbeleid, tegenprestatie en taaleis.

In te stemmen met voorliggende concept antwoordbrief

Akkoord met advies.

DJ-6772L9

Artikel 40 brief CDA Weert inzake dementievriendelijke
gemeente.

In te stemmen met bijgevoegde concept antwoordbrief

Akkoord met advies.
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DJ-677457

Uitbreiding IKC Laar.

De raad voor te stellen om:
1. In te stemmen met een uitbreiding van het IKC Laar

tot een capaciteit van 157 leerlingen;
2. Hiervoor een krediet van € 354.135,75 beschikbaar

te stellen, gebaseerd op het normbedrag voor
uitbreiding prijspeil 2015 met een
afschrijvingstermijn van 48 jaar.

3. Een bijdrage beschikbaar te stellen voor de
uitbreiding van de eerste inrichting ter hoogte van €
25.421,45.

4. De uit de adviespunten 2 en 3 voortvloeiende lasten
te verrekenen met de reserve huisvesting onderwijs.

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

DJ-677647

Beslissing op bezwaar tegen standplaatsvergunning

1. Het bezwaarschrift van 10 december 2018 tegen de
verleende sta ndplaatsverg u n n i ng n iet-ontva n kel ij k
te verklaren.

2. Het besluit van 16 oktober 2018 tot het verlenen
van een standplaatsvergunning zonder
heroverweging in stand te laten.

Akkoord met advies

Dl-680635

Viering 75 jaar bevrijding Weert.

1. In te stemmen met het plan van de stichting Gran
Fiësta voor de viering en herdenking van 75 jaar
bevrijding van Weert op 21 en 22 september 2019

2. Voor de uitvoering van dit plan een bedrag
beschikbaar te stellen van € 40.000.

Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met
de portefeu illehouder.
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Dt-680884

Advisering prestatie meetwaarden.

1. In te stemmen met de inzet van een externe partij
om de organisatie te begeleiden bij het creeren van
bewustzijn omtrent nut en noodzaak van het
gebru ik van prestatie meetwaarden.

2. Hiervoor € 25.000,- ter beschikking te stellen.

Akkoord met advies

Dt-683015

Voortzetting experiment Passend vervoer in Noord- en
Midden-Limburg.

1. In te stemmen met het plan van aanpak t.b.v.
(verlengde) subsidieaanvraag Actieprogramma
lokale initiatieven mensen met verward gedrag.

2. Bijgaande'Samenwerkingsovereenkomst
voortzetting experiment Passend vervoer in Noord-
en Midden-Limburg'aan te gaan.

Akkoord met advies.

DJ-683107

Verzoek vervangen 4 eikenbomen Mr. Strijbosstraat.

Aan de heer Steenvoorden te berichten dat aan het door
het bewoners centrum Mr. Strijbosstraat gedane
verzoek om 4 eikenbomen te vervangen, geen
medewerking kan worden verleend.

Akkoord met advies. Brief aanpassen.
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Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 1 maart 2019,
de secretaris,

G. Brinkman
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