
GEMEENTE vVEERT
Vergadering van burgemeester en wethouders
Van 5 mei2020

Aanwezig:
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

Afwezig:
Burgemeester A.A.M.M. Heijmans

Openbaar

1 Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Notulen van de B&W vergadering d.d. 28 april2O2O

Akkoord

Overeenkomst gegevensverwerking Centrum voor
Jeugd en Gezin Midden-Limburg.

De Overeenkomst Gegevensverwerking toegang
gespecialiseerde jeugdhulp tussen gemeenten Midden
Limburg en Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-
Limburg vast te stellen.

Akkoord met advies.

DJ-988580

Subsidievaststelling Bureau Jeugdzorg Limburg 2018.

De subsidie aan Bureau Jeugdzorg Limburg voor 2018
vast te stellen op € 61.291,- en de teveel betaalde
voorschotten tot een bedrag van € 2.224.- terug te
vorderen conform bij gaande conceptbesch i kki ng.

2

OCSW

3

OCSW
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4 Registratienr.

OnderwerpOCSW

Voorstel

Besluit

5 Registratienr

OnderwerpVTH
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Besluit

Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

DJ-1004002

Beg roti n gswijzigi ng Om n i buzz 2O2O- L, concept
beg roti n g 202 1, m eerja re n perspectief 2022-2024 en
jaarverslag 2019.

l. De begrotlngswlJzlglng 2O2O-I, de conceptbegrotlng
2021, het meerjarenperspectief 2022-2024 en het
jaarverslag 2019 ter kennis te brengen van de raad.

2. De raad de gelegenheid bieden een zienswijze in te
dienen bij Omnibuzz.

3. De raad voor te stellen om de stijging van de
bijdrage 2020 met €89.215,- ten laste van het
begiotingsresultaat 2020 te brengen en om de
bijdragen 2O2L en verder te verwerken in de
gemeentelijke begroting 2021.

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

Dl-1004598

Vormvrije m.e.r.-beoordeling voor de Bocholterweg 82
te Weert.
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gevraagde wijziging aan de Bocholterweg 82.

Akkoord met advies.

Dt-1008135

Raamovereenkomst klein onderhoud en calamiteiten
riolering 2O2O-2O24.

1. Akkoord te gaan met de gunning van de
raamovereenkomst Klein onderhoud en calamiteiten
riolering 2020-2024.

2. De concerndirecteur te machtigen voor het
ondertekenen van de contractdocumenten.

3. De concerndirecteur te machtigen om personen aan
te wijzen die bevoegd zijn om binnen de
raamovereen komst deelopd rachten te verstrekken.

Openbaar

6
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7 Reg istratienr

OnderwerpVTH

Voorstel

Besluit

B Registratienr.

OnderwerpVTH

Voorstel

Besluit

9 Registratienr

OnderwerpOCSW

Voorstel

Besluit

10

DJ-100002

Verzoek intrekken last onder dwangsom - perceel
Koenderstraat 9.

In te stemmen met het verzoek om de opgelegde last
onder dwangsom in te trekken.

Akkoord met advies

JD-1010689

Jaarverslag en jaarrekening 2019 Gemeenschappelijke
Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord
(GR RUD LN).

1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de
jaarrekening 2OL9 van de GR RUD LN.

2. De restitutie ad. € 31.022,=, inclusief de
terug betal ing milieubeheer uitvoeringseenheid
Roermond ad. €9.472,=, t€ verwerken bij de
tussenrapportage 2020 en ten gunste te brengen
van het begrotingssaldo 2020.

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

Akkoord met advies.

Dl-101 1308

Bezwaar tegen gestelde voorwaarde middelen
maatschappelijke opvan g 2020.

Bezwaar te maken tegen de door de centrumgemeente
gestelde voorwaarde bij de beschikbaarstelling van de
middelen voor de uitvoering van de Flexibele
maatschappelijke opvang Weert 2020 door middel van
bijgevoegde conceptbrief .

Akkoord met advies.

DJ-101 1404

Principeverzoek twee ruimte voor ruimte woningen
Rietstraat naast 29.

Openbaar

Registratienr

OnderwerpR&E
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Voorstel

Besluit

11 Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr

\rf tuerwer p

Voorstel

Besluit

13 Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

F&C

L4

In principe met de realisatie van twee ruimte voor
ruimte woningen aan de Rietstraat naast 29 in te
stemmen met een herziening van het bestemmingsplan
tot uiterlijk 1 november 2020.

Akkoord met advies.

DJ-1013571

Bevoorschotting De Risse

De bevoorschotting van De Risse vanwege de
coronacrisis als volgt te wijzigen:
a. op 15 mei worden de maandbetalingen van zowel

mei 2020 als november 2020 overgemaakt;
b. op 15 juni worden de maandbetalingen van zowel

juni 2020 als december 2020 overgemaakt.

Akkoord met advies.

Dl-1013710
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2018.

De artikel 40 vragen te beantwoorden via bijgevoegde
conceptbrief.

Akkoord met advies

DJ-10151 13

Koninklijke Horeca Nederland.

Met bijgaande concept-antwoordbrief in te stemmen.

Akkoord met advies.

DJ-7021226

Bekrachtiging geheimhouding, opgelegd in de afgelopen
raadscyclus op stukken die aan de raad zijn overgelegd.

Openbaar

OCSW

t2

F&C

Registratienr

OnderwerpGriffie
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Voorstel

Besluit

Aldus

De geheimhouding te bekrachtigen op de volgende
stukken die in de afgelopen raadscyclus aan de raad zijn
overgelegd:
. de niet-openbare besluitenlijsten van de

vergaderingen van het college van Burgemeester en
Wethouders d.d. 03-03-2020, 10-03-2020, t7-03-
2020, 24-03-2020, 31-03-2020 , 03-04-2020, 07-
04-2020, L4-04-2020;

. de samenvattende grondexploitatie Sportstraat;

. bijlage met financiële aspecten en kostenraming bij
raadsvoorstel herinrichting stadspark;

. verslag monumenten-welstandscommissie d.d. 04-
o7-20L9;

. niet-openbaar B&W-besluit t8-02-2020, nr. 5;

. niet-openbaar B&W-besluit L7-03-2020, nr. 4;

. niet-openbaar B&W-besluit 31-03-2020, nr. 4;

. niet-openbaar B&W-besluit 31-03-2020, nr. 5.

Akkoord met advies

Openbaar

In
de

M.J Meeftens

in de B&W-vergadering d.d. L2 mei 2020,
de loco-burgemeester,

G.J.W. Gabriëls

(
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