
GEMEENTE vtlEERT
Vergadering van burgemeester en wethouders
Van 2 juni 2020

Aanwezig:
Burgemeester C.C. Leppink - Schuitema
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

I

4

OCSW

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr

Onderwerp

Notulen van de B&W vergadering d.d. 29 mei 2O2O

Akkoord

DJ-1010638

Heffings- en inningskosten BsGW per gemeentelijke
belastingsoort.

De raad via bijgevoegde concept raadsinformatiebrief
informeren.

Akkoord met advies.

DJ-1036079

Landbouwvisie

1. Het eindverslag inspraak landbouwvisie vast te
stellen.

2. Aan de gemeenteraad voorstellen de 'landbouwvisie
2030 'Niet méér, maar béter' vast te stellen.

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

Dl-1036508

Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid

2

F&C

3

R&E
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Voorstel De vijf pijlers van het actieprogramma 'Eén tegen
eenzaamheid' te ondertekenen.
Een lokale coalitie tegen eenzaamheid te vormen
met de partners uit het netwerk Gezond Samen
Leven.
Het concept-persbericht conform bijlage 1 te
publiceren.

Besluit Akkoord met advies.
Voorstel 4 toevoegen: Wethouder Sterk te machtigen
om het actieprogramma namens het college te
ondertekenen.

Openbaar

Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr. DJ-1038237

1

DJ-1036520

WOB-verzoek bestemmingsplan Woongebieden 2019.

Met bijgevoegde antwoordbrief in te stemmen.

Akkoord met advies.

DJ-t037024

Voortgang aanpak leegstand door Stichting Streetwise.

Met bijgaande concept raadsinformatiebrief in te
stemmen.

Akkoord met advies. Raadsinformatiebrief aanpassen.

DJ-1037834

Beslissing op bezwaar tegen de vergunning voor het
plaatsen van bouwhekken rondom Wilhelminasingel
230.

1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren.
2. De bezwaargronden ongegrond te verklaren.
3. Het bestreden besluit in stand te laten onder

aanvulling van de motivering.

Akkoord met advies.

2

3

5

R&E

6

R&E

7

VTH

8
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CC Onderwerp Beleidskalender 4-2020.

Voorstel

Besluit

9 Registratienr

Onderwerp

Voorstel

VTH

Besluit

10 Registratienr

Onderwerp

Voorstel

OCSW

Besluit

Openbaar

11

R&E

Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

1. "Beleidskalender 4-2020" vast te stellen;
2. "Beleidskalender 4-2020" na vaststelling door te

sturen naar de Raad.

Akkoord met advies. Beleidskalender aanpassen

DJ-1039269

Last onder dwangsom - perceel Hushoverheggen 1.

In te stemmen met het opleggen van een last onder
dwangsom aan de eigenaar van het bedrijf gelegen op
het perceel aan de Hushoverheggen 1.

Akkoord met advies

DJ-1049178

Kindvoorzieni ng Altweerterheide.

In te stemmen met de gewijzigde beschikking voor de
ki ndvoorzien i ng Altweerterheide.

Akkoord met advies.

DJ-L049620

Herinrichting en versterking stadpark Weert.

1. Met het ontwerp DO herinrichtingsplan stadspark
d.d. 25-11-2019 akkoord te gaan.

2. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van bijlage
10 Financiële aspecten op grond van artikel 55 lid 1

Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub b Wet
openbaarheid van bestuur voor een periode van 10
jaar.

3. Aan de raad voor te stellen:

a. Met het ontwerp DO herinrichtingsplan
stadspark d.d. 25-11-2019 in te stemmen.

b. Een totaalbedrag van C2.396.4t6,47
beschikbaar te stellen ter verdere voorbereiding
en uitvoering van het plan.

c. In afwijking van Bijlage C Notitie "waardering en
afschrijving vaste activa en rente" met een
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Besluit

L2 Registratienr

OnderwerpGriffie

Voorstel

Besluit

13

afschrijvingstermijn van 100 jaar voor de
bruggen en vlonder in te stemmen.

d. De door het college van burgemeester en
wethouders opgelegde geheimhouding ten
aanzien van bijlage 10 Financiële aspecten op
grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet juncto
artikel 10 lid 2 sub b Wet openbaarheid van
bestuur te bekrachtigen voor een periode van 10
jaar.

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

DJ-1050130

Initiatiefuoorstel FVO inzake eindrapport
Integriteitsonderzoek naar de handelwijze van
burgemeester Heijmans en raadslid Kadra van de
gemeente Weeft.

1. Kennis te nemen van het initiatiefuoorstel van het
FVO inzake het Eindrapport Integriteitsonderzoek
naar de handelwijze van burgemeester Heijmans en
raadslid Kadra van de gemeente Weert.

2. Eventuele wensen en/of bedenkingen ter zake van
dit initiatiefuoorstel ter kennis te brengen van de
gemeenteraad.

Akkoord met voorstel 1. Voorstel 2 laten vervallen
Portefeuillehouder is C.C. Leppink - Schuitema.

Dl-105221 1

Traject alleenstaande ouders en SchuldenlabWeert
2020.

1. De dienstverlening van Solvare (traject Actie
Reactie) in 2020 als re-integratie-instrument in te
zetten voor alleenstaande uitkeringsgerechtigde
vrouwen met kinderen.

2. De kosten hiervan ad. € 35.000 te dekken uit de
beschikbare middelen van € 100.000 voor brede
inzet binnen het sociaal domein.

Openbaar

wrz

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit
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L4 Registratienr

CS Onderwerp

Openbaar

15

R&E

Voorstel

Besluit

Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

in de

Dl-1054195

Vraag heroverweging bestuursovereenkomst Van Horne
kazerne.

In te stemmen met de concept antwoordbrief aan de
Staatssecretaris van Just¡t¡e en Veiligheid.

Akkoord met advies.

Dl-1054198

Extra ruimte voor zonneweides.

1. Eindverslag inspraak vast te stellen.
2. Aan de raad voorstellen de experimentele

beleidsnotitie "Extra ruimte voor zonneweides" vast
te stellen.

3. Aan de raad voorstellen in te stemmen met het
uitvoeren van een tender conform de experimentele
beleidsnotitie en de beoordelingscriteria in het
najaar van 2020.

Akkoord met advies. Raadsvoorstel aanpassen,
toevoegen: De raad voorstellen kennis te nemen van
het eindverslag inspraak.

Aldu B&W-vergadering d.d. 3 juni 2020,
de loco burgemeestêlu .-t

úÌn/ú r¡a/n'L!'[4
ú
G.J.W. Gabriëls
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