
GEMEENTE vyEERT
Vergadering van burgemeester en wethouders
Van 28 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

Wethouder P.P.H. Sterk
Loco-secretaris R.J.M. Bladder

Openbaar

1 Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Registratienr

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Notulen van de B&W vergadering d.d. 2l januari 2020

Akkoord

DJ-813047

Subsidie 2020 Stichting Streekomroep Weert.

Voor 2020 een subsidie te verlenen van maximaal
€ 38.965,46 aan Stichting Streekomroep Weert conform
bijgevoegde conceptbeschikki ng.

Akkoord met advies. Voorstel en brief aanpassen in
overleg met de poftefeuillehouder.

DJ-887951

Buurtcirkel Weert.

1. Stichting Punt Welzijn een projectsubsidie te
verlenen van maximaal € 16.868,- ten behoeve van
het opstarten van een Buurtcirkel in Weert in 2020.

2. Stichting Punt Welzijn voor 202L en 2022 jaarlijks
een projectsubsidie te verlenen van maximaal €
7.996,- ten behoeve van het continueren van de
Buurtcirkel.

3. MET ggz voor 2020 een projectsubsidie te verlenen
van maxima al € L2.252,- ten behoeve van het
leveren van een Buurtcirkelcoach.
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DJ-896188

Algemene voorwaarden parkeergarages.

In te stemmen met de algemene voorwaarden voor de
parkeergarages.

Akkoord met advies. Voorstel aanpassen in overleg met
de portefeuillehouder

DJ-899726

Subsidieverlening Centrum voor Jeugd en Gezin 2020

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een subsidie te
verlenen van maximaal € L.7O4.L4t,- voor
jeugdhulpactiviteiten in het jaar 2020.

Akkoord met advies.

Dt-909748

Col lectieve aanbested i ng pu blieke laad i nfrastructu u r
voor opladen elektrische auto's.

1. Deel te nemen aan de gezamenlijke aanbesteding
voor publieke laadinfrastructuur onder leiding van
de Provincie Noord-Brabant.

2. Mandaat te verlenen aan de algemeen directeur van
de Provlncle Noord-Brabant voor het nemen van de
benodigde besluiten, waaronder o.a. beoordeling,
uiten gunningsbeslissing en definitieve gunning, in
het kader van de gezamenlijke aanbesteding, zie
bijlage 1.

3. De burgemeester te verzoeken om volmacht te
verlenen aan de algemeen directeur van de
Provincie Noord-Brabant om de gemeente Weeft te
vertegenwoordigen bij de gezamenlijke
aanbesteding, genoemd onder 1, en het
ondeftekenen en beheren van de uit de
gezamenlijke aanbesteding voortvloeiende
overeenkomst, zie bijlage 1.
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DJ-9L7046

Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling Noord- en Midden-Limburg

De raad voor te stellen de Regiovisie Aanpak Huiselijk
Geweld en Kindermishandeling Noord- en Midden-
Limburg vast te stellen.

Akkoord met advies

DJ-977703

Subsidie voor het Zelfregiecentrum

Aan het Zelfregiecentrum Weert voor 2020 een subsidie
te verlenen van maximaal
€ L24.O5O,- als bijdrage in de kosten van het
Herstelhuis conform bijgevoegde conceptbeschikking.

Akkoord met advies.

DJ-93005s

Proces vaststelling Keyport Routeplan Next Level (202t-
2024).

1. Kennis te nemen van het proces inzake de
vaststelling van het Keyport Routeplan Next Level
(2021-2024).

2. In te stemmen met bijgaande concept
raadsi nformatiebrief.

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

DJ-932L49

Subsidie 2020 Stichting Zwembad De lJzeren Man.

1. Aan Stichting Zwembad De lJzeren Man, conform
bijgevoegde concept-beschikking, voor het jaar
2O2O de volgende subsidies te verlenen:
a. Een subsidie voor de uitvoering van Swim2Play

van maximaal € L2O.L4O,-;
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b. Een subsidie voor het verenigingsgebruik van
maximaal€ 167.000,-.

2. In te stemmen met de door Stichting Zwembad De
IJzeren Man voorgestelde tarieven voor 2O2O;

3. Aan de raad voor te stellen om het budget voor de
exploitatiesubsidie 2020 aan Stichting Zwembad De
IJzeren Man vast te stellen op € 120.000,-
structureel.

Akkoord met advíes. Voorstel aanpassen in overleg met
de portefeu il lehouder.

DJ-9322L4

Artikel 40 vragen fractie PvdA Weert inzake SML.

De artikel 40 vragen te beantwoorden via bijgevoegde
conceptbrief.

Akkoord met advies.

DJ-933703

Ingekomen verzoek om overleg inzake projecten.

Met bijgaande concept antwoordbrief in te stemmen.

Akkoord met advies.

Dl-934539

Afwijking inkoop- en aanbestedingsbeleid.

1. In te stemmen met het afwijken van het inkoop- en
aanbestedingsbeleid voor wat betreft het inhuren
van de coördinator van ECGeo.

2. Op grond van aftikel 55 lid 1 van de Gemeentewet
juncto artikel 10 lid 2, sub b, f en g van de Wet
openbaarheid van bestuur geheimhouding op te
leggen op de bijgevoegde offerte d.d. tZ januari
2020 van MVS consulting en de overeenkomst met
MVS consulting die tot stand komt door
ondertekening van deze offefte, welke
geheimhouding geldt voor de duur van de
contractperiode (t/m 31 dec 2O2O).
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DJ-934557

Artikel 40 vragen peuteropvang fractie Weerter WD

Akkoord te gaan met bijgevoegde concept-
antwoordbrief.

Akkoord met advies.

DJ-936983

Gebiedsaanwijzingsbesluit op grond van artikel 5:6 van
de APV.

1. Alle wegen in de zin van de Wegenverkeerswet 1994
binnen en buiten de bebouwde kommen van de
gemeente Weert aan te wijzen als wegen waar het
parkeerverbod uit artikel 5:6 van de APV Weert
geldt.

2. Het "Aanwijzingsbesluit kampeermiddelen e.a.
2020" vast te stellen.

3. In te stemmen met de gelijktijdige intrekking van
"Aanwijzingsbesluit kampeermiddelen e.a. 1994" en
"Aanwijzingsbesluit kam peermiddelen e.a.
Stramproy 2OOO".

Akkoord met advies

DJ-938367

Bezwaarschrift inzake omgevingsvergunning
Boonenstraat 20 in Stramproy.

1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
2. het bezwaarschrift gegrond te verklaren voor wat

betreft het huisafual;
3. het bezwaarschrift voor het overige ongegrond te

verklaren en het bestreden besluit met toevoeging
van drie voorschriften in stand te laten.
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DJ-939456

Aa nwijzingsbeslu it g riffier en plaatsvervangend g riffier

1. Kennis te nemen van het initiatiefuoorstel van de
werkgeverscommissie aan de raad om M.H.R.M.
Wolfs-Corten aan te wijzen als griffier en P.A.W.
Otten als plaatsvervangend griffier.

2. Eventuele wensen en/of bedenkingen aangaande het
initiatiefuoorstel kenbaar te maken aan de raad.

Akkoord met advies

DJ-939484

Actualisatie rechtspositie griffie naar aanleiding van
Wnra.

1 Kennis te nemen van het initiatiefuoorstel van de
werkgeverscommissie aan de raad om de
rechtspositie van de griffie te actualiseren naar
aanleiding van de Wet normalisering rechtspositie
ambtenaren.

2 Eventuele wensen en/of bedenkingen aangaande het
initiatiefuoorstel kenbaar te maken aan de raad.

Akkoord met advies

Dl-940821

Stormschade gevel Munttheater

Akkoord te gaan met dekking van de herstelkosten van
€ 247.OOO,O0 uit de onderhoudsreserve.

Akkoord met advies. Er volgt nog een gesprek met
wethouder Gabriels met betrekking tot mogelijke
verfraaiing van de gevel.
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Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d.4 februari 2020,
de loco-secretaris, de loco-burgemeester,

R.J.M. Bladder G.J.W. Gabriëls
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