Ter Inzage Liggende Stukken (TILS)
t.b.v. commissievergaderingen raadscyclus 3 juli 2019
Nr.
1511

B&W-besluit
7 mei 2019
(BW190507-08)

Onderwerp en genomen besluit
Bestuursdwang - perceel Breijbaan ongenummerd.
Besluit: Bestuursdwang voor wat betreft het door middel
van een bodemsanering (laten) verwijderen en
verwijderd houden van de op het perceel,
kadastraal bekend gemeente Weert, sectie AB,
nummer 168, gelegen aan de Breijbaan
ongenummerd, aanwezige bodemverontreiniging.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-05-1511-DJ-728767-overBestuursdwang-perceel-Breijbaan-ongenummerd.pdf

1512

14 mei 2019
(BW190514-08)

Jaarverslag en jaarrekening 2018
Gemeenschappelijke Regeling Regionale
Uitvoeringsdienst Limburg Noord (GR RUD LN).
Besluit: 1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de
jaarrekening 2018 van de GR RUD LN.
2. De restitutie ad. € 38.272,=, inclusief de
terugbetaling milieubeheer, uitvoeringseenheid
Roermond ad. € 10.768,=, te verwerken bij de
2e tussenrapportage 2019 en ten gunste te
brengen van het begrotingssaldo 2019.
3. De gemeenteraad te informeren via de TILS-lijst.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-05-1512-DJ-726828-overJaarverslag-en-jaarrekening-2018-GemeenschappelijkeRegeling-Regionale-Uitvoeringsdienst-Limburg-NoordGR-RUD-LN.pdf

1513

21 mei 2019
(BW190521-11)

Ontwerp bestemmingsplan 'Hegstraat 36 Oelemarkt 11'.
Besluit: 1. Met het ontwerp bestemmingsplan 'Hegstraat 36
- Oelemarkt 11' en het ontwerpraadsbesluit in te
stemmen.
2. Met het in procedure brengen van het ontwerp
bestemmingsplan 'Hegstraat 36 - Oelemarkt 11
in te stemmen.
3. Met de planschadeovereenkomst in te stemmen.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-05-1513-DJ-737085-overOntwerp-bestemmingsplan-Hegstraat-36-Oelemarkt11.pdf

1514

28 mei 2019
(BW190528-02)

Handleiding Bijzondere wetten (regels voor het
gebruik van de openbare ruimte).
Besluit: 1. In te stemmen met bijgevoegd plan van aanpak
om te komen tot een Handleiding Bijzondere
Wetten.
2. De gemeenteraad te informeren via de TILS-lijst.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-05-1514-DJ-643329-overHandleiding-Bijzondere-wetten-regels-voor-het-gebruikvan-de-openbare-ruimte.pdf

1515

28 mei 2019
(BW190528-04)

Inzet van het beschikbare krediet voor
verduurzaming gemeentelijke accommodaties.
Besluit: In te stemmen met bredere inzet van het

beschikbare krediet voor de verduurzaming van
gemeentelijke accommodaties.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-05-1515-DJ-716448-overInzet-van-het-beschikbare-krediet-voor-verduurzaminggemeentelijke-accommodaties.pdf
1516

28 mei 2019
(BW190528-12)

Uitvoeringsplan Preventie- en Handhavingplan
Drank- en Horecawet 2019 -2020.
Besluit: 1. De evaluatie van het Preventie- en
Handhavingplan Drank- en Horecawet 1.1 op te
schorten tot na vaststelling van de nieuwe
Alcoholwet.
2. Het Uitvoeringsplan Preventie- en
Handhavingplan Drank- en Horecawet 20192020 vast te stellen.
3. De Raad te informeren middels de TILS-lijst.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-05-1516-DJ-743901-overUitvoeringsplan-Preventie-en-Handhavingplan-Dranken-Horecawet-2019-2020.pdf

1517

4 juni 2019
(BW190604-08)

Bestemmingsplan Gebleektesteeg 3 – Tungeler
Dorpsstraat ong.
Besluit: 1. Met het ontwerp bestemmingsplan
‘Gebleektesteeg 3 – Tungeler Dorpsstraat ong.’
en het ontwerp raadsbesluit in te stemmen.
2. Met de planschadeovereenkomst in te stemmen.
3. Met het opstarten van de inspraakprocedure door
het ter inzage te leggen van het ontwerp
bestemmingsplan in te stemmen.
Zie: https://gemeenteraad.weert.nl/documenten/ter-inzageliggende-stukken-tils/TILS-05-1517-DJ-748400-overOntwerp-raadsbesluit-BestemmingsplanGebleektesteeg-3-Tungeler-Dorpsstraat-ong.pdf

