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Dr-705698

Vastsstelling subsidie Huis van Nicolaas.

1. De aan Stichting Huis van Nicolaas verleende
subsidie ten behoeve van de inrichting van het Huis
van Nicolaas 2018 - 2022 vast te stellen op een
totaalbedrag van € 30.000,- volgens bijgevoegde
conceptbeschikking.

2. Kennis te nemen van bijgevoegd inhoudelijk en
fi nancieel evaluatieverslag.

3. De raad te informeren via de TILS-lijst.

Akkoord met advies.

DJ-710958

Inschrijfprocedure complex Poort van Limburg.

1. Kennis te nemen van het proces verbaal verkoop bij
inschrijving complex Poort van Limburg.

2. Te besluiten om de drie commerciële ruimten via de
vrije markt te verkopen.

3. Nader onderzoek te laten plaatsvinden naar
alternatieven voor de meest financieel en
maatschappelijk verantwoorde bestemming van het
zalencentrum.

4. In principe in te stemmen met de verkoop van het
bedrijfsverzamelgebouw aan stichting Land van
Horne.

5. De gemeenteraad te verzoeken om eventuele
wensen en bedenkingen betreffende de
voorgenomen verkoop van het
bedrijfsverzamelgebouw kenbaar te maken.

6. Geheimhouding op te leggen voor 15 jaar van de
niet openbare bijlagen ingevolge artikel 25 lid 2
Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub b en sub g
Wob.

7, De gemeenteraad te verzoeken om de door het
College opgelegde geheimhouding van de niet
openbare bijlagen op grond van artikel 10 lid 2 sub
b en sub g Wob te bekrachtigen.
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Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met
de portefeu illehouder.

Dl-720470

Handhavingsverzoek kamerbewoning Boonenstraat 20
Stramproy,

Het handhavingsverzoek af te wijzen omdat er een
concreet zicht is op legalisatie.

Akkoord met advies, Voorstel aanpassen in overleg met
de portefeuil lehouder.

DJ-722539

Taa kstel I i n g hu isvesti ng verg u nni ng houders.

Van de taakstelling huisvesting vergunninghouders,
tweede helft 2019, kennis te nemen.

Akkoord met advies.

DJ-722958

Beantwoording brief Skice BV inzake ruimtes in
Muntcomplex.

1. Kennis te nemen van de brief van Skice BV d.d. 18
maart 2019.

2. In te stemmen met beantwoording conform
bijgevoegde antwoord brief.

Akkoord met advies.

DJ-72323L

Principeverzoek vestigen horeca Boshoverweg 55a.

Geen medewerking te verlenen aan de vestiging van
een horecabedrijf aan de Boshoverweg 55a.

Akkoord met advies.
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DJ-723695

Spoorverbinding Weert - Antwerpen.

In te stemmen met bijgevoegde concept
raadsi nformatiebrief.

Akkoord met advies.

DJ-724323

Bezwaarschrift tegen verleende omgevingsvergunning
voor het bouwen van een bedrijfspand aan de Risseweg
24.

1. het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk en
ongegrond te verklaren;

2. de verleende omgevingsvergunning voor het
bouwen van een bedrijfspand aan de Risseweg 24,
in stand te laten.

Akkoord met advies

DJ-724909

Aankoop g roenstrook Baetenhof Tungelroy

1. In te stemmen met de overeenkomst betreffende de
aankoop van een strook grond ten behoeve van het
behoud van bestaande bomen nabij bouwplan
Baetenhof.

2. Geheimhouding op te leggen voor een termijn van
10 jaar betreffende de niet-openbare bijlage op
grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet juncto
artikel 10 lid 2 sub b en g Wet openbaarheid van
bestuur.

Akkoord met advies.

DJ-725620

Implementatie Omgevi ngswet
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Aldus vastgesteld in de B&W-verga
de secretaris,

G. Brinkman

1. In te stemmen met bijgevoegd plan van aanpak om
te komen tot de implementatie van de
Omgevingswet voor de gemeente Weeft.

2. De Gemeenteraad te informeren via de TILS-lijst.

Akkoord met advies

DJ-725844

Hoger beroep inzake Korenaar in Laarveld.

1. de gronden van hoger beroep in te dienen conform
bijgevoegde brief.

2. in te stemmen met bijgevoegde verklaring.

Akkoord met advies

DJ-732020

Jaarverantwoording 2018 en ontwerpbegroting 2020
Veil igheidsregio Lim burg-Noord.

De raad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van de voorlopige

jaarverantwoording en de ontwerpbegroting 2020
van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

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