Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

1

13 augustus 2013

Onderwerp

openbaar

Kennisnemen van bijgevoegd overzicht ‘Zomermandaten 2013 O’.

Advies
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Besluit

Akkoord.

Registratienr.

BW-005794

Onderwerp

Toekennen van een voorlopig subsidie aan schutterij St. Cornelius
Swartbroek.

Advies

Toekennen van een voorlopig subsidie ad € 7.589,00 aan schutterij St.
Cornelius te Swartbroek voor de aanschaf van een kogelvanger en de
herinrichting van het terrein.

Besluit

Akkoord met advies onder voorbehoud van vergunningverlening.

Registratienr.

BW-006207

Onderwerp

Bezwaarschrift tegen het toekennen van een tegemoetkoming in
planschade.

Advies

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

Besluit

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

4

R

13 augustus 2013

openbaar

Registratienr.

BW-006214

Onderwerp

Samenwerkings-/anterieure overeenkomst met Jac Cox Vastgoed B.V.
inzake de herontwikkeling van het gebied rondom de Gamma
(Moesdijk).

Advies

1.Instemmen met het aangaan van een samenwerkings-/anterieure
overeenkomst met Jac Cox Vastgoed B.V. inzake de herontwikkeling
van het gebied rondom de Gamma (Moesdijk).
2. Voorleggen van de overeenkomst aan de gemeenteraad om
eventuele wensen of bedenkingen kenbaar te maken.
3.Geheimhouding opleggen met betrekking tot bijgevoegd extern
advies op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet
Openbaarheid van Bestuur.
4. De gemeenteraad verzoeken de geheimhouding te bekrachtigen.
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Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Van Eersel tot tekstuele
aanpassing.

Registratienr.

BW-006216

Onderwerp

Ontwerp bestemmingsplan Dijkerpeelweg 14

Advies

1. Instemmen met het ontwerp bestemmingsplan 'Dijkerpeelweg 14'.
2. Instemmen met het opstarten van de inspraakprocedure over het
ontwerp bestemmingsplan.
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006226

Onderwerp

Toezeggingen raadsvergadering 26 juni 2013.

Advies

Kennisnemen van de in de raadsvergadering van 26 juni 2013 gedane
toezeggingen en zorgdragen voor de nakoming ervan.

Besluit

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

7
RG

8
RG

9
RB
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13 augustus 2013

openbaar

Registratienr.

BW-006227

Onderwerp

Kennisnemen van het initiatiefvoorstel van het fractievoorzittersoverleg
om de woonplaatsontheffing van burgemeester Heijmans te verlengen.

Advies

Kennisnemen van het initiatiefvoorstel van het fractievoorzittersoverleg
om de woonplaatsontheffing van burgemeester Heijmans te verlengen.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006241

Onderwerp

Kennisnemen van de in de raadsvergadering van 30 mei 2013 gedane
toezeggingen en zorgdragen voor de nakoming ervan.

Advies

Kennisnemen van de in de raadsvergadering van 30 mei 2013 gedane
toezeggingen en zorgdragen voor de nakoming ervan.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006242

Onderwerp

Bijdrage voor woonzorgcomplex Hushoven.

Advies

Aan de raad voorstellen een krediet van € 183.708,- beschikbaar te
stellen als bijdrage in de onrendabele investering in het
woonzorgcomplex Hushoven.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006246

Onderwerp

Verzoek om handhaving met betrekking tot het pand Julianastraat 31
te Stramproy.

Advies

Het verzoek om handhaving afwijzen.

Besluit

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van
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R
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I

13 augustus 2013

openbaar

Registratienr.

BW-006254

Onderwerp

Prestatieafspraken met Wonen Limburg.

Advies

Aan de raad voorstellen zienswijzen en/of bedenkingen kenbaar te
maken ten aanzien van de Prestatieafspraken met Wonen Limburg.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006256

Onderwerp

Ambtshalve subsidievaststelling

Advies

1. Besluiten om de subsidie aan Schuttersgilde St. Hiëronymus 1885
over het jaar 2012, ambtshalve vast te stellen op € 635,29, conform
bijgaande conceptbeschikking.
2. Organisatie hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006257

Onderwerp

Ambtshalve subsidievaststelling

Advies

1. Besluiten om de subsidie aan Stichting Kindervakantiewerk
Altweerterheide over het jaar 2012, ambtshalve vast te stellen op €
652,50, conform bijgaande conceptbeschikking.
2. Organisatie hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006260

Onderwerp

Weigeren 25% investeringssubsidie FC Oda.

Advies

Weigeren 25% investeringssubsidie FC Oda voor het buitenschilderwerk
en reinigen buitenmuren.

Besluit

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

15
R
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13 augustus 2013

openbaar

Registratienr.

BW-006268

Onderwerp

Niet naleven geluidvoorschriften op het perceel Langstraat 34.

Advies

Instemmen met het definitief opleggen van een last aan de exploitant
van Restaurant-Steakhouse El Paso, Langstraat 34, Weert, tot naleving
van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit, onder een dwangsom van €
1.250,00 per keer, voor iedere keer dat dit artikel wordt overtreden,
met een maximum van € 12.500,00 en hierbij geen
begunstigingstermijn te stellen.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006274

Onderwerp

Gunning van het werk "Reconstructie 4 kruisingen en realiseren groene
golf Ringbaan Noord"
1 Een mandaat verstrekken aan de directeur sector Ruimte, mevrouw
M. Meertens, ten behoeve van de gunning van het werk "Reconstructie
4 kruisingen en realiseren groene golf Ringbaan Noord”.

Advies

2 Het machtigen van de directeur sector Ruimte, mevrouw M.
Meertens, de gunning te ondertekenen.
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006275

Onderwerp

Vaststellen advies inzake de reikwijdte en het detailniveau van het nog
op te stellen milieueffectrapport van Adfra Beheer BV voor het wijzigen
en uitbreiden van de inrichting aan de St. Sebastiaankapelstraat 9a,
6003 NS te Weert

Advies

Vaststellen van het advies inzake de reikwijdte en het detailniveau op
grond van artikel 7.27, zevende lid van de Wet milieubeheer.

Besluit

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

18
R

13 augustus 2013

openbaar

Registratienr.

BW-006277

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan 'Molenweg 17 Stramproy' en afzien van
vaststelling exploitatieplan.

Advies

De raad voorstellen om:
1. het bestemmingsplan 'Molenweg 17 Stramproy' ongewijzigd vast te
stellen;
2. het bestemmingsplan 'Molenweg 17 Stramproy' aan te merken als
authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de kadastrale
ondergrond en GBKN-kaart d.d. april 2013;
3. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan
'Molenweg 17 Stramproy
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Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Van Eersel tot tekstuele
aanpassing.

Registratienr.

BW-006279

Onderwerp

In procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan 'Waterskibaan
De IJzeren Man te Weert'.

Advies

- Instemmen met het in procedure brengen van het
ontwerpbestemmingsplan 'Waterskibaan De IJzeren Man te Weert';
- Instemmen met bijgevoegde concept-planschadeovereenkomst;
- Advies op TILS-lijst plaatsen.
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006280

Onderwerp

Omgevingsvergunning (uitgebreid) Wijffelterbroekdijk 44.

Advies

Vergunning verlenen met inachtneming van de ingediende zienswijze.

Besluit

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

21

I

13 augustus 2013

openbaar

Registratienr.

BW-006283

Onderwerp

Instemmen met de afrekening van het subsidie aan Gilde Ste.
Catharina voor de organisatie van het jubileumfeest in 2012 en
toekennen van een subsidie voor de organisatie van het
Koningsschieten op 30 april 2013.

Advies

a. Instemmen met de afrekening van het subsidie aan Stadsgilde Ste.
Catharina 1480 voor de organisatie van het jubileumfeest in 2012 en
het definitief subsidie vaststellen op € 1.750,00.
b. Toekennen van een subsidie aan Ste. Catharina 1480 ad € 1.200,00
voor de organisatie van het Koningsschieten op 30 april 2013.
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006284

Onderwerp

Zienswijzen tegen het ontwerpbesluit tot het opleggen van een last
onder dwangsom met betrekking tot het perceel gelegen aan de
Korenmarkt 1.

Advies

1. Kennis nemen van de ingediende zienswijzen;
2. Aan horecagelegenheid De Gruyter, Korenmarkt 1, Weert, op te
leggen een last tot naleving van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit,
onder een dwangsom van € 1.250,00 per keer, voor iedere keer dat dit
artikel wordt overtreden, met een maximum van € 12.500,00 en hierbij
geen begunstigingstermijn stellen.

Besluit

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

23

R

13 augustus 2013

openbaar

Registratienr.

BW-006285

Onderwerp

Handhavend optreden tegen een luchtbehandelingsinstallatie en het
intrekken van een omgevingsvergunning voor het aanpassen van de
bestaande luchtkanalen aan Driesveldlaan 99 in Weert.

Advies

Besluiten tot:
1. het opleggen van een last onder dwangsom aan de exploitant
wegens het overtreden van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht door het zonder omgevingsvergunning in stand laten
van de huidige luchtbehandelingsinstallatie en
2. het intrekken van de omgevingsvergunning van 22 maart 2012 voor
het aanpassen van de bestaande luchtkanalen
(conform bijgevoegde conceptbesluiten).
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006286

Onderwerp

Bezwaren ingediend tegen aanschrijvingen om niet recreatief gebruik
van recreatiebungalows op 't Vosseven te beeindigen en beeindigd te
houden.

Advies

1.
2.

3.
4.

Besluit

Het bezwaarschrift van de heer R.T.P. Paaij niet ontvankelijk
verklaren.
Het bezwaarschrift van de heer J. van Kampen ongegrond
verklaren en het oorspronkelijke besluit in stand laten met dien
verstande dat de begunstigingstermijn wordt verlengd tot 1
november 2013.
Het bezwaarschrift van mr. Hermsen ingediend namens de heer
G. Popanda en mevrouw A.K. Frontzek niet-ontvankelijk
verklaren.
Het bezwaarschrift van mevrouw R.H. van der Burg-van Tintelen
ongegrond verklaren en het oorspronkelijke besluit in stand laten.

Akkoord met advies.

8

Vergadering van burgemeester en wethouders
Van
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13 augustus 2013

Registratienr.

BW-006296

Onderwerp

Planning voorzieningenplannen

Advies

1. Instemmen met de bijgestelde planning voor de
voorzieningenplannen.

openbaar

2. Informeren van de gemeenteraad via de TILS lijst
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Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Coolen tot tekstuele
aanpassingen.

Registratienr.

BW-006308

Onderwerp

Verzoek om verlenging van de begunstigingstermijn met betrekking tot
het handhavingsverzoek voor het perceel Koenderstraat 9.

Advies

De begunstigingstermijn verlengen tot zes weken na de beslissing op
het bezwaarschrift.

Besluit

Akkoord met advies.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 20 augustus 2013
de secretaris,
de burgemeester,

9

