
GEMEENTE vtlEERT
Vergadering van burgemeester en wethouders
Van 21 januari 2020

Aanwezig:
Burgemeester A.A.M.M. Heijmans
Wethouder G.J.W. Gabriëls
Wethouder M.J. van den Heuvel
Wethouder T.E.C. Geelen
Wethouder W.P.J. van Eijk
Gemeentesecretaris M.J.M. Meertens
Afwezig:
Wethouder P.P.H. Sterk

Onderwerp

Voorstel

Besluit

2 Registratienr

Onderwerp

Voorstel

VTH

Besluit

3 Registratienr

OnderwerpR&E

Notulen van de B&W vergadering d.d. 14 januari 2020

Akkoord

DJ-829234

Nieuwe kaders Handleiding Bijzondere wetten.

De raad voor te stellen:
1. De nieuwe kaders Handleiding Bijzondere wetten

vast te stellen.
2. De zienswijze betreffende de concept inhoudelijke

wijzigingen APV kenbaar te maken.
3. Een personele prioriteit op te nemen van

€ 50.000,00 in de kadernota van 2020 voor de
invulling van de functie (evenementen) coördinator
met ingang van 202L.

Akkoord met advies 1 en 2. Voorstel 3 niet akkoord. Bij
het opstellen van de kadernota 2021 meenemen in de
integrale afweging. Voorstel aanpassen in overleg met
de portefeu illehouder.

DJ-878t46

Verkoop 15 parkeerplaatsen en erfpacht met opstalrecht
verlenen aan stichting Land van Horne.

Openbaar

1
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Voorstel

Besluit

4 Registratienr

Onderwerp

Voorstel

F&C

Besluit

5 Registratienr

Onderwerp

Voorstel

VTH

Besluit

6 Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

F&C

1. In te stemmen met de verkoop van 15
appartementsrechten ten aanzien van 15
parkeerplaatsen gelegen in de parkeergarage Ceres
41 aan Stichting Land van Horne.

2. In te stemmen met het verlenen van erfpacht met
opstalrecht van een gedeelte van het parkeerterrein
gelegen aan de Penitentenstraat aan Stichting Land
van Horne.

Akkoord met advies

DJ-893242

Tarieven reisdocumenten en rijbewijzen 2020.

De tarieven leges behorende bij de Legesverordening
2020 vast te stellen.

Akkoord met advies.

DJ-91L237

Uitvoeringsprogramma VTH 2020

1. Het Uitvoeringsprogramma WH 2020 (UP 2O2O)
inclusief het deel van de RUD Limburg Noord vast te
stellen.

2. In te stemmen met het in de RUD inbrengen van de
basistaken milieu, de specialistische taken met
accent milieu, de taken betreffende de voormalige
provinciale inrichtingen en de milieutaken
betreffende de niet RUD-inrichtingen.

3. Het UP 2020 ter kennis te brengen van de
gemeenteraad via de TILS-lijst.

Akkoord met advies

DJ-g12272

Gemeentefonds decemberci rculaire 20 19

a. Kennis te nemen van de gevolgen van de
decem berci rcu la i re 20 19 Gemeentefonds voor de
jaren 2019 tlm 2023.

b. De gevolgen van de decembercirculaire 2019 voor
het jaar 2019 mee te nemen in de Jaarrekening
2019 en de bestemming van het

Openbaar
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Besluit

7 Registratienr

OnderwerpR&E

Voorstel

Besluit

8 Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

R&E

Besluit

9 Registratienr

Onderwerp

Voorstel

ocsw

Besluit

jaarrekeningresultaat 2019 en de gevolgen voor de
jaren 2020 tlm 2023 in de le tussenrapportage
2020.

c. De raad hierover te informeren via de TILS-lijst.

Akkoord met advies.

DJ-9L6337

Principeverzoek 10 woningen Burgemeester
Smeijersweg Stramproy.

In principe medewerking te verlenen aan de realisering
van 10 levensloopbestendige woningen aan de
Burgemeester Smeijersweg ¡n Stramproy met een
mogelijkheid voor het realiseren van een extra woning
in de toekomst met een herziening van het
bestemmingsplan (art. 3.1 Wro) tot 1 augustus 2020.

Akkoord met advies

DJ-918316

Zalencentrum Poort van Limburg.

De raad voor te stellen akkoord te gaan met nader
onderzoek betreffende een commercieel /
maatschappelijke exploitatie van het zalencentrum

Akkoord met advies.

DJ-929t45

Intentieverklaring samenwerking filmeducatie

1. Met de intentieverklaring samenwerking op het
gebied van filmeducatie in te stemmen.

2. Wethouder Gabriëls te machtigen de
intentieverklaring te ondeftekenen namens de
gemeente Weert.

Openbaar
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10 Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

11 Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Dl-929691

Principeverzoek ruimte voor ruimte woning De Horst
naast 2.

In principe met de realisatie van een ruimte voor ruimte
woning aan De Horst naast nummer 2 in te stemmen
met een herziening van het bestemmingsplan tot
uiterlijk 1 augustus 2020.

Akkoord met advies.

DJ-929741

Bestemmingsplan'Woongebieden 2019'

A. Met de planschadeovereenkomsten 'Coenraad
Abelsstraat 36','Altweerterkapelstraat 1' en
'Horecavoorziening Lichtenberg' in te stemmen.

B. Aan de raad voorstellen:
1. Het bestemmingsplan 'Woongebieden 2019' met

planidentificatienummer
NL.IMRO. 0988. BPWoongebieden20 19-VAO 1

gewijzigd vast te stellen.
2. Het bestemmingsplan'Woongebieden 2019' aan

la ma¡lzan alc a¡¡+lran+ialz Aiai+a;l ¡¡¡im+aliilz nlanuuLr rLr rlr9N vr9rlqsr r urr r r!çruN l/rqr r.

3. Voor het bestemmingsplan 'Woongebieden 2019'
geen exploitatieplan vast te stellen.

4. Gedeputeerde Staten van Limburg te verzoeken
om zo spoedig mogelijk te berichten of eerder
dan de voorgeschreven termijn van 6 weken tot
bekendmaking van het vastgestelde plan mag
worden overgegaan.

Akkoord met advies.

DJ-929973

Raadsinformatiebrief over Facebook als
communicatiekanaal.

De gemeenteraad te informeren met bijgevoegde
concept i nformatiebrief.

Openbaar

R&E

R&E

t2

CS

Registratienr

Onderwerp

Besluit

Voorstel
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13 Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

L4 Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

R&E

DJ-930298

Herontwikkeling locatie Begijnenhofstraat 1la en 13.

1. Met de herontwikkeling van de locatie
Begijnenhofstraat 11a en 13 in principe in te
stemmen met een herziening van het
bestemmingsplan.

2. In afwachting van een ontvankelijk
ontwerpbestem m i ngsplan de pri nci petoestem m i ng
te laten gelden tot 1 augustus 2020.

Akkoord met advies

DJ-930495

Artikel 40 vragen stadsboerderij Beekpoort-
Nazarethsteeg.

Met bijgaande concept antwoordbrief in te stemmen

Akkoord met advies.

Openbaar

R&E

15

R&E

16

R&E

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

DJ-930675

Art. 40 vragen ex RvO inzake woonsituatie Sinti en
Roma.

Met bijgaande concept antwoordbrief in te stemmen.

Akkoord met advies.

DJ-930993

Interbestuurlijk Programma (IBP) Vitaal Platteland
Zu idoostelijke Zandgronden.

1. Deel te nemen in het Interbestuurlijk Programma
(IBP) Vitaal Platteland Zuidoostelijke Zandgronden

2. Wethouder A. Walraven (gemeente Leudal)
mandateren om de bijbehorende Bestuurlijke
samenwerkingsafspraken namens de gemeente te
ondertekenen.
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77 Registratienr

OnderwerpVTH

Voorstel

Besluit

18

DJ-933488

Bezwaa rschrift inza ke tijdel ij ke omgevingsverg u n n i ng
Industrieweg 16 in Stramproy.

1 het bezwaarschrift deels niet-ontvankelijk te
verklaren;
het bezwaarschrift gegrond te verklaren voor
wat betreft de grondslag van de afwijking van
het bestemmingsplan;
het bezwaarschrift voor het overige ongegrond
te verklaren en het bestreden besluit met
verbetering van de motivering in stand te laten;
het verzoek om proceskostenvergoeding af te
wijzen.

Akkoord met advies

DJ-933516

Bezwaarsch rift i nza ke tijdelijke om gevi ngsverg u n n i ng
Industrieweg 16 in Stramproy.

het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en
het bestreden besluit met verbetering van de
motivering in stand te laten.

Akkoord met advies

DJ-933540

Bezwaarschrift i nza ke tijdel ijke om gevin gsvergu n n i ng
Industrieweg 16 in Stramproy.

het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren.
het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en
het bestreden besluit met verbetering van de
motivering in stand te laten.

Openbaar

2.

3

4.

VTH

19

VTH

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit
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20

cc

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

ri

Dl-934730

Beleidskalender 1-2020

1. "Beleidskalender l-202O" vast te stellen.
2. "Beleidskalender L-2020" na vaststelling door te
sturen naar de Raad.

Akkoord met advies.

in de B&W-vergadering d.d. 28 januari 2020,
de burgemeester,

He

Aldus
del

Bladder
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