Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

2 oktober 2012

openbaar

Afwezig: wethouder Kirkels
1

Onderwerp

Notulen van de B&W-vergadering d.d. 25 september 2012.

Advies

2

Besluit

Akkoord.

Registratienr.

BW-005082

Onderwerp

- Rapportage over in 2011 getoetste processen (ex artikel 212 en 213A
GW).
- Trajecten/ processen 2012.

BV

Advies

Voorstel tot:
a. Vaststellen van de rapportage over in 2011 getoetste processen (ex
artikel 212 en 213A GW).
b. Voor 2012 inhaken op de evaluaties, conclusies en aanbevelingen
van de onderzoeken naar de processen 'meldingen/ klachten openbare
ruimte', 'subsidietraject' en 'BIS/RIS', het digitaliseringstraject en het
traject zaakgericht en efficiënter werken.

3
R

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005209

Onderwerp

Bezwaarschrift tegen het toekennen van een tegemoetkoming in
planschade.

Advies

1. Kennisnemen van het bezwaarschrift;
2. Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond verklaren.

4
R

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005214

Onderwerp

Resultaten enquête over gebruik pad tussen La Fortessa en Spoorzicht.

Advies

Kennis nemen van de memo met de resultaten van de enquête en deze
via de Tils-lijst aanbieden aan de raadsleden.

Besluit

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

2 oktober 2012

openbaar

Afwezig: wethouder Kirkels

5
R

Registratienr.

BW-005228

Onderwerp

Herinrichting Looimolenstraat e.o.

Advies

Kennis nemen van de uitslag van de aanbesteding van het werk
'Herinrichting Looimolenstraat e.o.', bestek 09-01;
Akkoord gaan met de gunning aan de laagste inschrijver: Den Ouden
B.V. uit Schijndel;
Mandateren van de sectordirecteur van de sector Ruimte, mevr. M.
Meertens, tot ondertekening van de opdracht.

6
BV

7
B

8

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005233

Onderwerp

Kennisnemen van juni- en septembercirculaire 2012.

Advies

De mei- en septembercirculaire 2012 en de daaruit voortvloeiende
gevolgen ter kennis brengen van de raad.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005234

Onderwerp

Kennisnemen van het vergaderschema 2013 en eventuele opmerkingen
en suggesties doorgeven aan de griffier.

Advies

Kennisnemen van het vergaderschema 2013 en eventuele opmerkingen
en suggesties doorgeven aan de griffier.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005236

Onderwerp

Vaststellen subsidieplafonds voor het jaar 2013 voor subsidies uit de
Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013.

2

Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

2 oktober 2012

openbaar

Afwezig: wethouder Kirkels
I

Advies

De raad voor te stellen te besluiten:
A.

1. Besluiten om voor navolgende subsidies uit de Algemene
Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 en
bijbehorende deelsubsidieverordeningen, voor het jaar 2013 de
volgende subsidieplafonds vast te stellen:
a. € 7.000,- voor eenmalige subsidies voor kaderopleidingen,
b. € 27.500,- voor het Fonds voor culturele activiteiten,
c. € 14.610,- voor de Subsidieregeling Investeringen, en:
d. € 20.000,- voor de Subsidieregeling Evenementen.
2. Vaststellen dat de verdeling van de beschikbare
subsidiemiddelen tot een maximum van het vastgestelde
subsidieplafond gebeurt conform het bepaalde in de van
toepassing zijnde (deel)verordening te weten:
Ad 1.a. artikel 14, lid 3 van de Deelsubsidieverordening Sport
2013,
Ad 1.b. artikel 17, lid 3 en lid 4 van de Deelsubsidieverordening
Cultuur 2013,
Ad 1.c. artikel 10, lid 1 c en lid 2c van de
Deelsubsidieverordening Investeringen 2013, en:
Ad 1.d. artikel 5, lid 2 en lid 3 van de Deelsubsidieverordening
Evenementen 2013.
3. Bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de
eerste dag na de publicatie in het Digitale gemeenteblad van
de gemeente Weert .

B. Aanpassen van het voorstel onder A. voor zover dit ten gevolge van
de besluitvorming over de vaststelling van Algemene
Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 met
bijbehorende deelsubsidieverordeningen, noodzakelijk is.
C. Aanpassen van het voorstel onder A. voor zover dit ten gevolge van
de vaststelling van de Begroting 2013, noodzakelijk is.
Besluit

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

2 oktober 2012

openbaar

Afwezig: wethouder Kirkels
Registratienr.
9

Onderwerp

Najaarsnota 2012.

BV

Advies

Instemmen met het aanbieden aan de gemeenteraad van een
gewijzigde Najaarsnota 2012 op een later tijdstip dan vastgesteld in de
tijdschema’s voor 2012.

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Cardinaal tot tekstuele
aanpassing.

Registratienr.

BW-005237

Onderwerp

Raadsinformatiebrief project Complex Poort van Limburg

Advies

Instemmen met de inhoud van deze raadsinformatiebrief en deze ter
kennisname toezenden aan de gemeenteraad.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005240

11

Onderwerp

Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 26 september 2012.

B

Advies

Kennisnemen van de in de raadsvergadering van 26 september 2012
gedane toezeggingen en zorgdragen voor de nakoming ervan.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005239

12

Onderwerp

Wegsleepregeling.

R

Advies

Mandatering uitvoering wegsleepregeling ten behoeve van Stadskermis
2012.

Besluit

Akkoord met advies.

10
R

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 9 oktober 2012
de secretaris,
de burgemeester,

4

