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Notulen van de B&W vergadering d.d. t7 maart2O2O.

Akkoord

DJ-801766

Tiny Forests in de wijken Molenakker, Graswinkel en
Keent.

In te stemmen met de aanleg van Tiny Forests in de
wijken Molenakker, Graswinkel en Keent.

Akkoord met advies.

DJ-958222

Onderzoek publiceren gemeentenieuws

1. Kennis te nemen van de uitkomsten van het rapport
"Gemeentenieuws Weeft" en bijbehorende
vervolgstappen.

2. De raad te informeren via bijgevoegde concepts
raadsinformatie.
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7 Registratienr
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Vergunning parkeren Suffolkweg en Wilhelminastraat.

1. In te stemmen met het verkeersbesluit.
2. In te stemmen met het "Aanwijzingsbesluit betaald

o-arkeren 2020, versie 2".

Akkoord met advies

DJ-969894

Bezwaarschrift omgevingsvergunning Schoutenlaan 28
in Weert.

1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
2. Het bezwaarschrift gegrond te verklaren en het

voorschrift van het bestreden besluit dat ziet op de
bluswatervoorziening in te trekken ;

3. De betreffende bluswatervoorziening te realiseren in
het openbaar gebied;

4. Het bestreden besluit voor het overige in stand
laten;

5. De kosten van de aanleg van de
bluswatervoorziening te betalen uit de
grondexploitatie van het bedrijventerrein Centrum
Noord.

Akkoord met advies

Dl-970093

Bezwaarschrift inzake handhavingsverzoek
Graswinkellaan 126 in Weert.

1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
2. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het

bestreden besluit in stand te laten.

Akkoord met advies

DJ-97t520

Regionaal uitvoeringsplan Sociaal Domein 2O2O-202t

1. Het Regionaal uitvoeringsplan Sociaal Domein 2O2O-
2021 vast te stellen.

Openbaar
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2. Het projectplan voor de pilot'begeleiding individueel
op scholen en de kinderopvang'vast te stellen.

Akkoord met advies. Portefeuillehouder M. van den
Heuvel toevoegen.

DJ-975743

Ontwerp bestemmingsplan'Laarveld 2020' en ontwerp
exploitatieplan'Laarveld 2009, tweede herziening'.

1. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Laarveld 2O2O'
in te stemmen.

2. Met het exploitatieplan'Laarveld 2009,2e
herziening' in te stemmen.

3. Met het ontwerp raadsbesluit in te stemmen.
4. Met het opstarten van de procedure door het ter

¡nzage leggen van de stukken in te stemmen. Het
ontwerp'Beeldkwaliteitsplan Laarveld fase 3',
waarmee uw college al mee heeft ingestemd, wordt
tegelijkertijd ter inzage gelegd.

Akkoord met advies.

DJ-978425

Wijkpark Fatima, speeltoestellen.

Met de aanwending van € 28.I5L,2t ten behoeve van
het plaatsen van speeltoestellen in het wijkpark Fatima
in te stemmen.

Akkoord met advies

DJ-979210

Ontwerp landbouwvisie.

1. In te stemmen met het ontwerp van de
landbouwvisie;

2. Inspraakprocedure op te starten door het ter inzage
leggen van de landbouwvisie.

Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met
de portefeuillehouder.
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DJ-980762

Samenwerking Platvorm Vitale Landbouw (PVL)

1 Tn fê cfêmryrên rnat rla knarc rr¡n da nntitio l{ariil¿ina
landbouwoverleg (bijlage 1).

2. Van de verschillende programmalijnen en de
benodigde uitwerking kennis te nemen.

3. Van de memo over het capaciteitsvraagstuk kennis
te nemen.

Akkoord met advies.

DJ-980869

Raadsi nformatiebrief meerjarige su bsidieverstrekki ngen

1. De raad (voorlopig) geen voorstel aan te bieden
over de implementatie van meerjarige
su bsid ieverstrekki ngen.

2. In te stemmen met bijgevoegde
raadsi nformatiebrief.

Akkoord met advies

DJ-985269

Maatregelen coronavi rus.

Akkoord te gaan met de onderstaande besluiten in
verband met het coronavirus.

Akkoord met advies.

Dt-985298

Corona maatregelen gericht op liquiditeit ondernemers
en instellingen.

1. De invordering van lokale heffingen voor niet-
woningen door BSGW op te schorten tot 30 juni
2020;

2. Crediteurenfacturen te betalen zodra ze door
budgethouders zijn goedgekeurd (geen
betalingstermijn).

3. Invordering van facturen aan verenigingen en
instellingen op te schorten tot 30 juni 2020.
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M Meertens

4. Proces bevoorschotting voor zelfstandige
ondernemers in werking te stellen tot het in werking
treden van de Tijdel ijke overbru gg ingsregel i ng
zelfstandige ondernemers (Torzo).

Openbaar

Besluit Akkoord met advies

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 31 maaft 2020,
de secretaris, de loco-burgemeester,

tuw
G.J.W. Gabriëls
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