Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

8 oktober 2013

openbaar
Burgemeester Heijmans afwezig

1

Onderwerp

Notulen van de B&W-vergadering d.d. 1 oktober 2013.

Advies

2
R

3
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Besluit

Akkoord.

Registratienr.

BW-006363

Onderwerp

Motie Woningbouwpact

Advies

Instemmen met bijgaande reactie op de motie.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006369

Onderwerp

Uitwerking ‘Nota Minimabeleid gemeente Weert’.

Advies

1. Instemmen met laten vervallen van de voorgenomen bundeling van
categoriale regelingen per 1 januari 2014 zoals uiteengezet in 'Nota
Minimabeleid gemeente Weert'.
2. Instemmen met het aanbieden van een collectieve aanvullende
zorgverzekering 'gemeente extra' voor minima per 1 januari 2014.
3. Instemmen met de premiebijdrage aan minima voor de aanvullende
zorgverzekering 'gemeente extra' en de kosten voor de ‘module
thuiszorg’ voor minima per 1 januari 2014.
4. Vaststellen van de bijgevoegde beleidsregel bijzondere bijstand
Weert 2014 (bijlage 5).
5. Instemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief (bijlage 6).

4
I

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot tekstuele
aanpassing.

Registratienr.

BW-006378

Onderwerp

Wijzigen verordening en beleidsregels in verband met Verzamelwet
SZW 2013.

Advies

1. Besluiten tot;
a. aanpassing van de op 21 mei 2013 door het college vastgestelde
'beleidsregels terug- en invordering WWB, Ioaw en Ioaz Weert 2013' en
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deze aanpassing met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2013 in
werking te laten treden (bijlage 1);
b. aanpassing van de op 13 maart 2012 door het college vastgestelde
'beleidsregels BUIG' en deze aanpassing met terugwerkende kracht
vanaf 1 juli 2013 in werking te laten treden (bijlage 2).
2. De raad adviseren de 'verordening Verzamelwet SZW 2013' vast te
stellen en deze met terugwerkende kracht in werking te laten treden
vanaf 1 juli 2013.

5
R

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot tekstuele
aanpassing.

Registratienr.

BW-006411

Onderwerp

Evaluatie Bospop 2013

Advies

1. Vaststellen evaluatieverslag en -matrix Bospop 2013;
2. Aanbevelingen opnemen als voorschriften bij toekomstige editie van
Bospop in 2014:
a. Onvoorwaardelijk toegang geüniformeerde overheidsdiensten (o.a.
politie, brandweer, gemeentelijke toezichthouders);
b. Sluitend inzicht in bezoekersaantallen afdwingen op het
festivalterrein door de inzet van een elektronisch toegang-,
aanwezigheid- en registratiesysteem;
c. Parkeergelegenheid uitbreiden;
d. Terreininrichting op details aanpassen;
e. Voorschriften geluid 24-uurs tent opnemen;
3. Stichting Bospop zowel middels een gesprek als schriftelijk
informeren over de inhoud van dit besluit.

6
R

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006445

Onderwerp

Verkoop bedrijfsgrond bij Roermondseweg aan de heer J.Schepens van
Schepens Bedrijfsauto's en het toegelaten gebruik van het perceel.

Advies

a. Kennisnemen van de toelichting op de verkoop;
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b. vragen van 2 omwonenden schriftelijk beantwoorden.
c. de commissie RO kennis laten nemen van dit advies en besluit.

7
R

Besluit

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

Registratienr.

BW-006457

Onderwerp

Notitie over het Hippisch Centre of Excellence - stand van zaken per
september 2013

Advies

- Kennis nemen van de notitie over het Hippisch Centre of Excellence stand van zaken per september 2013
- De notitie aanbieden aan de gemeenteraad met bijgevoegde
begeleidende brief

8
I

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot tekstuele
aanpassing van de brief aan de raad.

Registratienr.

BW-006463

Onderwerp

Verbinden van aanvullende voorwaarden aan de subsidie aan
Hengelsportvereniging St. Petrus en vaststellen subsidie 2013.

Advies

1. Besluiten om de subsidie aan Hengelsportvereniging St. Petrus voor
het jaar 2013 vast te stellen op € 2.500,- en hieraan aanvullende
verplichtingen verbinden zoals opgenomen in bijgevoegde conceptbeschikking;
2. Besluiten om deze aanvullende verplichtingen van toepassing te
verklaren op de subsidieverstrekking aan Hengelsportvereniging St.
Petrus voor de duur van de 'Algemene subsidieverordening Welzijn en
evenementen 2013'.

9
R

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006466

Onderwerp

Zienswijzen tegen het voornemen tot het opleggen van een last onder
dwangsom met betrekking tot het perceel St. Sebastiaanskapelstraat 6.

Advies

1. Kennisnemen van de ingediende zienswijzen en
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2. besluiten tot het opleggen van een last onder dwangsom (conform
bijgevoegde conceptbrief en conceptbesluit).

10
R

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006472

Onderwerp

Zienswijze op concept Nota van Uitgangspunten Openbaar Vervoer
Limburg

Advies

1. Instemmen met de zienswijze van de Regio Noord- en Midden
Limburg op de concept Nota van Uitgangspunten Openbaar Vervoer
Limburg.
2. Instemmen met één gezamenlijke reactie van de gemeenten in
Noord- en Midden Limburg op de Nota van Uitgangspunten Openbaar
Vevoer Limburg conform bijgevoegde brief.
3. Instemmen met bijgevoegde conceptbrief over onze zienswijze op de
Nota van Uitgangspunten Openbaar Vervoer Limburg aan de provincie
Limburg.
4. De raad informeren door middel van bijgevoegde brief.
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I

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006475

Onderwerp

Bezwaar tegen subsidievaststelling 2012.

Advies

1. Besluiten tot het gegrond verklaren van het ingekomen bezwaar van
'Vrouwentref Leuken' tegen de subsidievaststelling 2012.
2. Besluiten om het bestreden besluit te herroepen en de subsidie 2012
aan ' Vrouwentref Leuken ' vast te stellen op € 2.117,50.
3. Besluiten de stichting te informeren middels bijgaande conceptbeschikking.

12

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006476

Onderwerp

Ondertekenen koopoptieovereenkomst Proptimize
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R

Advies

1. Besluiten tot het ondertekenen van de koopoptieovereenkomst met
Proptimize;
2. Machtigen van het hoofd afdeling Projectontwikkeling, dhr. Theo van
Tilburg tot ondertekening van de overeenkomst.

13
R

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006479

Onderwerp

Openbaar vervoervisie Noord- en Midden Limburg

Advies

1 Instemmen met de Openbaar vervoervisie Noord- en Midden
Limburg;
2 Rapport Openbaar vervoervisie Noord- en Midden Limburg als bijlage
toevoegen bij raadsbrief over Openbaar vervoerconcessie Limburg
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I

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006487

Onderwerp

Ingekomen Wob-verzoek

Advies

Besluiten om t.a.v. het ingekomen Wob-verzoek over de uitvoering van
het project Optimalisatie Dienstverleningsproces:
1a. de vragen van verzoeker te beantwoorden;
1b. de gevraagde openbaarmaking van de urenregistratie van het
project en het uurtarief van de betrokken adviseur te weigeren met een
beroep op de artikelen 10 eerste lid onder c. en 10 tweede lid onder g.
van de Wet openbaarheid van bestuur;
1c. de eindrapportage van het project openbaar te maken;
1d. de feitelijke verstrekking van de openbaar te maken
eindrapportage tijdelijk uit te stellen tot twee weken na bekendmaking
van dit besluit, onder de voorwaarde dat binnen deze termijn door
belanghebbenden geen bezwaarschrift is ingediend en voorlopige
voorzieningen zijn gevraagd,
e.e.a. conform bijgaande conceptbeschikking.
2. de beschikking per post en per email te verzenden aan verzoeker
met afschrift aan belanghebbende.
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006488

15

Onderwerp

Toekennen van een subsidie voor de theatershow Sing.

I

Advies

Toekennen van een subsidie ad € 1.500,00 voor de theatershow Sing
op 7 en 8 september 2013.

Besluit

Akkoord met advies.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 22 oktober 2013
de secretaris,
de burgemeester,

6

