
GEMEENTE vyEERT
Vergadering van burgemeester en wethouders
Van 12 mei 2020

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

Onderwerp

Voorstel

Besluit

2 Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

OCSW

Besluit

3 Registratienr

OnderwerpDV-
PUZA

Notulen van de B&W vergadering d.d. 5 mei 2020

Akkoord

DJ-806553

Subsidie 2018 Stichting Muziekcentrum "de Bosuil"

1. Kennis te nemen van de jaarrekening en het
jaarverslag 2018;

2. De subsidie 2018 definitief vast te stellen op
€ 229.425,- conform bijgevoegde
conceptbeschikking.

3. In te stemmen met het aanleveren van een door
een onafhankelijke accountant afgegeven
samenstellingsverklaring in plaats van een
controleverklaring voor Stichting Muziekcentrum
"de Bosuil" in 2018.

Akkoord met advies

Dt-985160

Registratie briefadressen in de Basisregistratie
Personen.

Openbaar

1

Pagina l van 5



GEMEENTE vyEERT
Vergaciering van burgemeester en wethouders
Van 12 mei2020

Voorstel

D^-t..:L
DESIUIL

4 Registratienr

OnderwerpR&E

Voorstel

Besluit

5 Registratienr

OnderwerpOCSW

Voorstel

Besluit

6 Reg istratienr

OnderwerpR&E

1. De "Regeling briefadres gemeente Weert 2020" vast
te stellen.

2. De rechtspersoon Zelfregie B.V. als briefadresgever
aan te wijzen, conform bijgevoegd concept.

^l-l-^^-) -^r 
^J.,:^^AKKUUTU iltCL dUV|CS.

DJ-995501

Principeverzoek bouwen bedrijfswoning
St. Sebastiaanskapelstraat 20.

1. Met het bouwen van een bedrijfswoning op de
locatie St. Sebastiaanskapelstraat 20 in principe en
onder voorwaarden in te stemmen met een
Om gevi ngsverg u nni ng (u itgebreide proced u re) ;

2. De principetoestemming in afwachting van een
definitieve (ontvankelijke) aanvraag voor een
omgevingsvergunning in tijd te beperken tot 1

oktober 2020.

Akkoord met advies

Dl-1004756

Subsidie 2020 aan Stichting KinderVakantieWerk Stad
Groenewoud Biest Molenakker.

Voor Stichti ng Ki nderVaka ntieWerk Stad Groenewoud
Biest Molenakker:
1. De hardheidsclausule artikel 22van de Algemene

Subsiclieverorclening Weert 2017 toe te passen en
de subsidieaanvraag voor het jaar 2O2O ontvankelijk
te verklaren.

2, De jaarlijkse subsidie 2020 te verlenen en deze
direct vast te stellen op een bedrag van € 825,-
volgens bijgevoegde conceptbeschikking- en
berekening.

Akkoord met advies.

DJ-1007460

Bouwen 9 levensloopbestendige woningen aan de
Walestraat te Stramproy.

Openbaar
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Voorstel

Besluit

7 Registratienr

Onderwerp

Voorstel

R&E

Besluit

Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

1. Met de herontwikkeling van de locatie van een
voormalig bouwbedrijf aan de Molenweg te
Stramproy in principe in te stemmen met een
herziening van het bestemmingsplan.

2. In afwachting van een ontvankelijk
ontwerpbestemmingsplan de principetoestemmingte
laten gelden tot 1 januari 2O2t.

Akkoord met advies.

DJ-1OOB5B4

Benoeming leden monu menten-welstandscommissie.

1. De raad voor te stellen leden en een
plaatsvervangend lid te benoemen voor de
monumenten-welstandscommissie voor de periode
vanaf 1 september 2O2O voor maximaal drie jaar.

2. De tarieven voor de deskundige leden te indexeren
over de laatste drie jaar.

Akkoord met advies.

DJ-L020542

Corona maatregelen in het stadhuis en gemeentewerf

1. Kennis te nemen van de genomen maatregelen.
2. In te stemmen met de nieuwe maatregelen.
3. De kosten van de maatregelen, waar mogelijk, te

dekken uit de reguliere budgetten.
4. Kosten die niet uit de reguliere budgetten kunnen

worden gedekt meenemen in de eerstvolgende
bestuursrapportage.

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

DJ-1020558

Nota Participatie 'Samen maken we Weert'.

De nota Participatie 'Samen maken we Weert'ter
vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

Akkoord met advies.
Beslispunt toevoegen: In te stemmen met de nota
Participatie "Samen maken we Weert".

Openbaar
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10 Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

11 Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

t2 Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

13 Registratienr

OnderwerpVTH

Voorstel

Nota aanpassen in overleg met de portefeuillehouder

DJ-i02L042

Overeenkomst Gebiedsbureau Weert - Nederweert -
Leudal.

1. ïn te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst
Gebiedsbureau Weert - Nederweert - Leudal.

2. Kennis te nemen van het Jaarplan 2020.
3. Kennis te nemen van de Eindrapportage2OLT -

2019.

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

DJ-1022029

Artikel 40 vragen inzake integrale besluitvorming
Energietransitie.

De artikel 40 vragen te beantwoorden via bijgevoegde
conceptbrief.

Akkoord met advies

DJ-1028260

Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 6 mei
2020.

Kennis te nemen van de toezeggingen gedaan in de
raadsvergadenng van 6 mei 2020.

Akkoord met advies

Dl-1020164

Tijdelijke hu isvesti n g a rbeidsm i g ra nten Doctor
Schaepmanstraat 45 in Weert.

1. De tijdelijke omgevingsvergunning onder
voorschriften te verlenen.

2. In te stemmen met bijgevoegd concept
raadsi nformatiebrief.

Openbaar

R&E

R&E
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Besluit

t4

3. In te stemmen met bijgevoegd concept persbericht.

Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met
de portefeu i I lehouder. Persbericht aanpassen.

Dl- 103 123 1

Uitvoering kabinetsbesluit versoepeling
coronamaatregelen voor sportactiviteiten vanaf 11 mei
2020.

1. In te stemmen met het openen van de binnen- en
buitenzwembaden in Weert vanaf 11 mei, na
afstemming met de eigenaren / exploitanten van de
baden en onder de voorwaarde dat de openstelling
plaatsvindt binnen de richtlijnen van het protocol
'Verantwoord Zwem men';

2. Voor de uitvoering van de georganiseerde
bu itensportactiviteiten door sportaanbieders va naf
11 mei het protocol 'Verantwoord Sporten'van
toepassing te verklaren.

Openbaar

OCSW

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit Akkoord met advies.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. L4 mei 2020,
de secretaris, de loco-burgemeester,

M.J.M G.J.W. Gabriëls
^t\-/
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