
GEMEENTE vVE E RT
Vergadering van burgemeester en wethouders
Van 23 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

Onderwerp

Voorstel

Besluit

2

OCSW

Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

3 Registratienr

OnderwerpINF

Voorstel

Besluit

Notulen van de B&W vergadering d.d. 16 juni 2020

Akkoord

Dl-957556

Plan van aanpak Cultuurroute 2OL2-2O24.

1. Het plan van aanpak'Cultuurroute 2O2L-2024'vast
te stellen;

2. De raad te informeren via de TILS-lijst.

Akkoord met advies.

DJ-1035300

Evaluatie Expertise Centrum Geo

1. Besluiten om op basis van de eindevaluatie
akkoord te gaan met de voorgestelde
vervolgstappen en de samenwerking te
continueren.

2. Akkoord gaan met de concept
raadsi nformatiebrief.

Het college heeft kennisgenomen van het stuk en is
akkoord met de raadsinformatiebrief.

Openbaar

1
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4

OCSW

5

OCSW

6

F&C

7

R&E

Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr

Onderwerp

DJ-1053466

Subsidie aan Gilde Opleidingen ten behoeve van het
opzetten van een Leerlab.

Subsidie te verlenen aan Gilde Ooleidingen ten behoeve
van het opzetten van een Gilde Leerlab binnen de
gemeente Weeft voor een bedrag van € 25.000,-
volgens bijgevoegde conceptbeschikking.

Akkoord met advies.
De burgemeester heeft zich onthouden van
beraadslaging en besluitvorming.
Voorstel aanpassen in overleg met de
portefeuillehouder.

DJ-1054396

Subsidievaststelling MET ggz 2019

Kennis te nemen van het inhoudelijk verslag en
financieel overzicht 2019 van Stichting MET ggz;De
subsidie 2019 voor Stichting MET ggz voor de Open
Inloop definitief vast te stellen op € 85.290,- conform
bijgevoegde conceptbeschikki ng.

Akkoord met advies

DJ-1060440

Precariobelasting voor het gebruik van terrassen in
2020.

Voor het belastingjaar 2020 geen aanslagen
precariobelasting op te leggen voor het gebruik van
terrassen onder toepassing van artikel 63 Algemene wet
inzake de rijksbelastingen.

Akkoord met advies.

DJ-1060699

Herontwikkeling Kruisstraat 3 en Kerkstraat naast
nummer 175.
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Voorstel

Besluit

I Registratienr

Onderwerp

Voorstel

VTH

Besluit

9 Registratienr.

Onderwerp

Voorstel

Besluit

VTH

10

In principe medewerking te verlenen aan de realisering
van vijf woningen aan de Kruisstraat-Kerkstraat met
toepassing van een herziening van het bestemmingsplan
(artikel 3.1 Wro) tot uiterlijk 1 maart 2021.

Akkoord met advies

DJ-1061265

Overtredingen aan de Kraanweg 2L in Weert

1. de eigenaren een last onder dwangsom op te
leggen.

2. de last onder dwangsom mede te laten gelden
jegens rechtsopvolger(s).

Akkoord met advies

DJ-1061552

Beperkingenbesluit Frans Strouxstraat 79 in Stramproy.

Het beperkingenbesluit te laten vervallen.

Akkoord met advies.

Dl-1063075

Reflectie op het jeugdstelsel, pilotactiviteiten met het
centrum voor Jeugd- en Gezin Midden-Limburg (CJG-
ML).

1. De notitie "Reflectie op het jeugdstelsel, impulsen
voor transformatie" en de daarbij genoemde
pilotactiviteiten met het Centrum voor Jeugd en
Gezin Midden-Limburg vast te stellen;

2. Middels bijgevoegde beschikking aan het Centrum
voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg een extra
subsidie te verlenen van maximaal € 99.010,- voor
2O2O en € 224.475,- voor 202t om uitvoering te
geven aan de pilotactiviteiten zoals opgenomen in
de notitie "Reflectie op het jeugdstelsel, impulsen
voor transformatie" voor de gemeenten Leudal,
Nederweert en Weert;3. De subsidie te dekken uit
het aan de regio Midden-Limburg West toegekende

Openbaar

OCSW

Registratienr

Onderwerp

Voorstel
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transformatiebudget, beheerd door de gemeente
Weert;

3. De subsidie voor 2O2L wordt verleend onder
voorbehoud van instemming door de gemeenteraad
van de gemeente Weert met het
overhevelingsvoorstel voor het restant
transformatiebudget 2020 naar 2021 in de
slotwijziging 2020 (begrotingsvoorbehoud als
bedoeld in de Awb).

Besluit Akkoord met advies

11 Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Meicirculaire 2020 algemene uitkering/ Gemeentefonds

Kennis te nemen van de Gemeentefonds meicirculaire
2020.De mutaties voor het jaar 2O2O mee te nemen in
de tussenrapportage 2020.De mutaties voor de jaren
2O2I tlm 2024 mee te nemen in de begroting
2021.Kcnnis tc ncmen van de brief van het Ministerie
van BZK aan de Tweede Kamer over het
compensatiepakket voor medeoverheden i.r.t. de
coronacrisis.De raad te informeren over de gevolgen van
de meicirculaire 2020 en de brief over het
compensatiepakket i.r.t. de coronacrisis middels een
raadsinformatiebrief (RIB).

Besluit Akkoord met advies

t2 Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Bezwaarschrift Jong ! Weert

Het bezwaarschrift van de Jong! Weert tegen de
subsidieweigering van het evenement Jong! IKC
ontvankelijk en ongegrond te verklaren.Het verzoek om
een proceskostenvergoeding af te wijzen.

Akkoord en advies

Openbaar

F&C

OCSW

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

DJ-tO64737

DJ-1065004

Dl-1066146

Verzoek bijdrage inrichting terrein WE Wilhelm¡naveste

Het verzoek van eenmalige bijdrage van € 4.500,- af te
wijzen; In te stemmen met bijgaande conceptbrief.

13

OG
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Besluit

14

Openbaar

CS

15

CS

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Akkoord met advies.

DJ-L073229

Bestuurlijke terugblik periode januari 2020 tot heden

De gemeenteraad te informeren door middel van
bijgevoegde concept-raadsi nformatiebrief.

Akkoord met advies.

DJ-rO74396

Wob-besluit Inzet voormalige gemeentesecretaris.

1. Kennis te nemen van de door betrokkene
ingediende zienswijze;

2. Te besluiten om de bijgevoegde doumenten te
verstrekken aan de verzoeker.

Akkoord met advies

in de B&W-vergadering d.d.25 juni 2020,
de burgemeester,

- Schuitema

Aldus
de s,

M
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