
GEMEENTE vuEERT
Vergadering van burgemeester en wethouders
Van 18 februari 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

Afrrezig:

Burgemeester A.A.M.M. Heijmans

Onderwerp

Voorstel

Besluit

2 Registratienr

Onderwerp

Voorstel

OCSW

Besluit

3 Registratienr

Onderwerp

Voorstel

OCSW

Besluit

Notulen van de B&W vergadering d.d. 11 februari 2020.

Akkoord

DJ-783577

Subsidie 2020 Stichting Muziekcentrum "de Bosuil"

Voor 2020 een subsidie te verlenen van maximaal
€ 239.555,- aan Stichting Muziekcentrum "de Bosuil"
conform bijgevoegde conceptbeschikking.

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

DJ-813198
:a, .

Subsidie 2018 Stichting Streekomroep Weert.

1. Kennis te nemen van de aanvraag tot vaststelling
subsidie 2018 met jaarrekening 2018 en het
jaarverslag 2018 van Stichting Streekomroep
Weert;

2. De subsidie 2018 voor Stichting Streekomroep
Weert, vast te stellen opeen lager bedrag dan
verleend te weten op € 35.009,10:

3. De Stichting Streekomroep Weert verzoeken om de
over 2018 teveel ontvangen subsidie ad € 3.701,00,
binnen 1 maand aan de gemeente terug te betalen;

e.e. a. conform bijgevoegde conceptbeschi kking.

Openbaar

1
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4

OG

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr

Onderwerp

\/nnrclal

Besluit

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

DJ-936223

Definitieve gunning groot onderhoud sportvelden t/m
202L.

1. Kennis te nemen van het proces verbaal van
aanbesteding van de raamovereenkomst voor het
groot onderhoud van de sportvelden.

2. In te stemmen met het gunningsadvies en het
vervolgtraject van de aanbesteding van de
raamovereenkomst voor het groot onderhoud van
sportvelden.

3. De concerndirecteur te mandateren de
contractdocumenten van de raamovereenkomst te
ondeftekenen.

4. De concerndirecteur te mandateren om personen
aan te wijzen die bevoegd zijn om binnen de
raa m overeen komst d ee lopd rachte n te ve rstre kken

Akkoord met advies.

DJ-945652

Indienstneming directeur BsGW en aan te wijzen als
heffingsambtenaar c.a.

ña ¡lira¡lar rr R.cê\Âl rlc anhazal¡liarl ¡mlrfan¡ >r rtaa ¡4al:,v 9lllv!vll9

gemeente Weert in dienst te nemen en aan te wijzen als
gemeentel ij ke heffingsam btenaar,
invorderingsambtenaar en WOZ-ambtenaar.

Akkoord met advies

Dl-946554

Voortgang Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018
tot en met 2021 voor de gemeente Weeft.

Met de monitoring 2019 en de actualisatie van het
woonbeleid van de gemeente Weert per 1 januari 2020
in te stemmen.

Akkoord met advies.

5

F&C

6

R&E
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7 Registratienr. DJ-947368

VTH Onderwerp

Voorstel

Besluit

8 Registratienr

Onderwerp

Voorstel

R&E

Besluit

Bezwaarsch rfiten tegen verleende omgevi ngsvergu n n i ng
voor een perceel gelegen aan de Penitentenstraat.

1. de bezwaarschriften ontvankelijk en ongegrond te
verklaren;

2. de verleende omgevingsvergunning voor het
bouwen van 10 appartementen en een
parkeergarage op een perceel aan de
Penitentenstraat, in stand te laten, met dien
verstande dat in het besluit op bezwaar nader wordt
gemotiveerd waarom wordt afgeweken van de
voorgesch reven bouwhoogte ;

3. het verzoek om vergoeding van de proceskosten, af
te wijzen.

Akkoord met advies.

DJ-948742

Subsidie Gevelfonds voor Hegstraat 36.

Een bijdrage te verlenen van € 8.745,--, plus eventueel
vrijvallende middelen tot een maximale hoogte van €
40.000,--, voor gevelverbetering van Hegstraat 36 ten
laste van het Gevelfonds.

Akkoord met advies.

DJ-948930

Benoeming ambtenaar burgerlijke stand

De heer H. Zahedi Ardestani tot ambtenaar van de
burgerlijke stand te benoemen, conform het concept
benoemingsbesluit.

Akkoord met advies

DJ-949801

Bijdrage restauratie klooster Abdij Maria Hart,
Maasstraat 17.

Openbaar

9

DV

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr.

Onderwerp

10

R&E
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Voorstel De raad voor te stellen een bedrag van€22.223,--
beschlkbaar te stellen vanult de algemene resen¡e als
bijdrage in de kosten voor restauratie van de Abdij
Maria Hart van de zusters Birgittinessen.

Besluit Akkoord met advies.

11 Registratienr.

OnderwerpVTH Vormvrije m.e.r.-beoordeling voor de Tobbersdijk 66 te
Weert.

Voorstel Geen milieueffectrapportage op te laten stellen voor de
gevraagde wijziging aan de Tobbersdijk 66 te Weeft.

Besluit Akkoord met advies.

Openbaar

L2

DT

Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

Dl-952488

Dl-954758

Afwijzing verlenging bestuursovereenkomst COA.

1. Het verzoek van COA, om de sluiting van het AZC in
Weert uit te stellen en het AZC gefaseerd af te
bouwen, af te wijzen.

2. Het verzoek van COA, om samen te onderzoeken of
^- -l+^--^ti^.,^ l^^^ti^- 
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beschikbaar zijn, af te wijzen.
3. De raad te informeren middels bijgevoegde

raadsi nformatiebrief.

Akkoord met advies

DJ-958008

Herontwikkeling Muntcomplex.

In te stemmen met het onderzoeken van de
mogelijkheden van de concertzaal. Samen met
ontwikkelaars en een derde partij.

Akkoord met advies.

13

DT

Atd
d

Besluit

M.l.M. Meertens
tuîút

in de B&W-vergadering d.d. 2I februari 2020,
de loco-burgemeester,
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