Vergadering van burgemeester en wethouders
Van
1

26 november 2013
Onderwerp

openbaar

Notulen van de B&W-vergadering d.d. 19 november 2013.

Advies

2
R

Besluit

Akkoord.

Registratienr.

BW-006050

Onderwerp

Evaluatie gladheid bestrijding seizoen 2012-2013

Advies

Kennis nemen van de evaluatie gladheid bestrijding seizoen 2012-2013
Instemmen met de voorgestelde aanbevelingen voor het seizoen 20132014

3
R

4

I

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006491

Onderwerp

Verkoop bouwkavels voor woningbouw

Advies

Vaststellen uitwerking criteria voor het verhogen van de grondprijzen
van bouwkavels met een gunstige ligging.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006613

Onderwerp

Overschrijding van de uiterste indieningstermijn jaarlijkse subsidies
2014 zoals opgenomen in de Algemene Subsidieverlening Welzijn en
evenementen 2013.

Advies

Besluiten om de hardheidsclausule artikel 6 lid 2 van de Algemene
Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 toe te passen en de
aanvragen van de in de toelichting vermelde organisaties ontvankelijk
te verklaren en de jaarlijkse subsidies 2014 te verlenen of vast te
stellen conform bijgevoegde concept-beschikkingen.

Besluit

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

5
R

6
R

7
R

8
R

26 november 2013

openbaar

Registratienr.

BW-006633

Onderwerp

Handhavingsverzoek Stichting Groen Weert over twee gekapte
paardenkastanjes aan de Biest 10 in Weert.

Advies

Besluiten tot het afwijzen van het handhavingsverzoek (conform
bijgevoegde conceptbesluit en conceptbrieven).

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006634

Onderwerp

Handhavingsverzoek Stichting Groen Weert over twee gekandelaberde
lindes aan de Suffolkweg 19B in Weert.

Advies

Besluiten tot het toewijzen van het handhavingsverzoek en overgaan
tot het opleggen van een herplantplicht conform bijgevoegde
conceptbesluit en conceptbrieven.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006646

Onderwerp

Toekenning Eerstelijnszorg abonnementen

Advies

Toekennen van 13 Eerstelijnszorg abonnementen aan Vos Centrum
voor Mondzorg

Besluit

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

Registratienr.

BW-006654

Onderwerp

Besluit Wet milieubeheer Bruekers, Moeselpeelweg 8 te Weert

Advies

1. Ongegrond verklaren zienswijzen van inrichtinghouder en
omwonenden;
2. Instemmen met het definitieve besluit, inhoudende een weigering
van de milieuvergunning.

Besluit

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van
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26 november 2013

openbaar

Registratienr.

BW-006657

Onderwerp

Bezwaarschrift tegen besluit op Wob-verzoek.

Advies

Besluiten dat het bezwaarschrift gegrond is, het bestreden besluit
herroepen en bezwaarmaker berichten conform bijgevoegde conceptbeslissing/-brief.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006658

Onderwerp

Weigeren van het gewijzigd verzoek tot verlening eenmalige subsidie
van Kerkelijke Harmonie St.-Joseph 1880 voor het Sylvesterconcert.

Advies

Weigeren van het gewijzigd verzoek tot verlening eenmalige subsidie
van Kerkelijke Harmonie St.-Joseph 1880 voor de organisatie van het
Sylvesterconcert.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006659

Onderwerp

Verzoek om vaststelling van een hogere waarde ingevolge de Wet
geluidhinder ten behoeve van het bestemmingsplan 'Molenweg 23'.

Advies

Vaststellen van een hogere waarde.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006661

Onderwerp

Bezwaarschrift tegen het besluit tot het aanmerken als gevaarlijke
hond en het opleggen van een kort aanlijn- en muilkorfgebod.

Advies

Besluiten om het bezwaarschrift kennelijk niet ontvankelijk te verklaren
en om bezwaarmaker te berichten conform bijgevoegde conceptbeslissing/-brief.
Besluiten om geheimhouding op te leggen op grond van artikel 10 lid 2
sub e van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ten aanzien van de
politierapporten en het diagnoserapport over de hond.

Besluit

Akkoord met advies.
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Van
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26 november 2013

openbaar

Registratienr.

BW-006629

Onderwerp

Kennisnemen van de tussentijdse rapportages van het Munttheater,
Rick en Bibliocenter.

Advies

Kennisnemen van de tussentijdse rapportages over de periode januari
tot en met augustus 2013 van het Munttheater, Rick en Bibliocenter.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006637

Onderwerp

Verlenen subsidie 2013 aan BSW Basketballstichting Weert.

Advies

1. Besluiten om de hardheidsclausule artikel 23 van de
Deelsubsidieverordening Sport 2013 toe te passen en, in afwijking van
artikel 21 en 22 lid 1a en 2a van de Deelsubsidieverordening Sport
2013, BSW Basketballstichting Weert, een subsidie van € 5.500,- te
verlenen voor de beoefening van topsport in de tweede helft van het
jaar 2013;
2. Besluiten om in afwijking van artikel 22 lid 1b van de
Deelsubsidieverordening Sport 2013 voor de vaststelling van deze
subsidie, de procedure zoals opgenomen in artikel 14 van de Algemene
Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 toe te passen.

15
I

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006652

Onderwerp

Verlenen subsidie 2013 aan Stichting Volleybal Promotion Weert

Advies

1. Besluiten om de hardheidsclausule artikel 23 van de
Deelsubsidieverordening Sport 2013 toe te passen en, in afwijking van
artikel 21 en 22 lid 1a en 2a van de Deelsubsidieverordening Sport
2013, Stichting Volleybal Promotion Weert, een subsidie van € 5.500 te
verlenen voor de beoefening van topsport in de tweede helft van het
jaar 2013;
2. Besluiten om in afwijking van artikel 22 lid 1b van de
Deelsubsidieverordening Sport 2013 voor de vaststelling van deze
subsidie, de procedure zoals opgenomen in artikel 14 van de Algemene
Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 toe te passen.

Besluit

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van
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26 november 2013

openbaar

Registratienr.

BW-006656

Onderwerp

Brief van de Stichting Land van Horne, betreffende definitieve tarieven
HbH 2013.

Advies

1. Het verzoek van de Stichting Land van Horne, om de tarieven HbH
aan te passen, afwijzen.
2. Instemmen met bijgevoegde antwoordbrief.

17
I

18
I

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006662

Onderwerp

Wijziging beleidsregels: aanpassen geldigheidsduur indicaties hulp bij
het huishouden

Advies

1.

Vaststellen van de gewijzigde beleidsregels Wmo 2013 met
betrekking tot geldigheidsduur van de indicaties hulp bij het
huishouden

2.

Commissie Welzijn informeren via de TILS-lijst.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006663

Onderwerp

Verzoek van het Toon Hermans Huis Weert om financiële ondersteuning
in het kader van de Wmo.

Advies

1. Het verzoek van het Toon Hermans Huis Weert, om financiële
ondersteuning in het kader van de Wmo, afwijzen.
2. Instemmen met bijgevoegde antwoordbrief.

Besluit

Akkoord met advies.

5

Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

19
I

26 november 2013

openbaar

Registratienr.

BW-006668

Onderwerp

Gemeenteraadsverkiezing woensdag 19 maart 2014

Advies

1. Besluiten tot het benoemen en ontslaan van de plaatsvervangend
voorzitter en (plaatsvervangende) leden hoofdstembureau, conform
bijgevoegd concept besluit.
2. Besluiten de kamer van de burgemeester aan te wijzen als locatie
waar de zittingen van het hoofdstembureau plaats zullen vinden.

20
I

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006670

Onderwerp

omvorming MOV Weert

Advies

Besluiten om:
1. bijgevoegde voortgangsrapportages vast te stellen, waardoor ingezet
wordt op sluiting van de dagopvang per 1 januari 2014 en op sluiting
van de nachtopvang per 1 april 2014, op voorwaarde dat de
flexibelisering van de maatschappelijke opvang in het eerste kwartaal
van 2014 succesvol verloopt;
2. bij centrumgemeente Venlo een projectsubsidie aan te vragen voor
de flexibilisering van de maatschappelijke opvang voor 2014 van
€ 38.757,45, conform bijgevoegde concept-subsidieaanvraag;
3. de commissie Welzijn te informeren via de TILS-lijst;
4. aan Stichting MOVEOO een subsidie te verlenen voor 2013 voor 1,5
uur extra openstelling van de dagopvang van maximaal € 51.906,- ,
conform bijgevoegde concept-beschikking.
5. de aanvraag voor subsidie voor 2014 van Stichting MOVEOO voor
1,5 uur extra openstelling van de dagopvang te weigeren, op grond van
artikel 9 lid 1 sub e, conform bijgevoegde concept-beschikking.

Besluit

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van
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26 november 2013

openbaar

Registratienr.

BW-006675

Onderwerp

Concept overschrijdingsregeling Openbaar Onderwijs

Advies

-Kennis nemen van de concept-overschrijdingsregeling voor de jaren
2006, 2007, 2008, 2009 en 2010;
-Vaststellen dat met dit concept géén overschrijding heeft
plaatsgevonden in de jaren 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010 en de
vaststelling van de overschrijdingsregeling derhalve €0,- is;
-De schoolbesturen voor primair onderwijs binnen de gemeente Weert
informeren over de voorgenomen vaststellingen voor de jaren 2006,
2007, 2008, 2009 en 2010.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006678

22

Onderwerp

Afwijking inkoop- en aanbestedingbeleid.

BV

Advies

Akkoord gaan met de afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid
voor het aangaan van een inleenovereenkomst met bureau K+V voor
de tijdelijke invulling van de functie van een interim teamleider HRM
adviseurs/administratie P&O voor een periode van 4 maanden
(maximaal vier dagen per week) met de mogelijkheid tot verlenging tot
maximaal 8 maanden.

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot tekstuele
aanpassing.

Registratienr.

BW-006674

23

Onderwerp

Verkoop onroerende zaak aan de Kaaskampweg 3

R

Advies

1.

Instemmen met de verkoop van de onroerende zaak aan de
Kaaskampweg 3

2.

Voorstellen aan de gemeenteraad om eventuele wensen en
bedenkingen betreffende onderhavige verkoop kenbaar te maken.

3.

Opleggen van geheimhouding zonder eindtermijn aan de
gemeenteraad van het taxatierapport van Homevision Makelaardij
ingevolge artikel 10 lid 2 sub b en sub g WOB.

Besluit

Akkoord met advies.

7

Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

24
CS

26 november 2013

openbaar

Registratienr.

BW-006677

Onderwerp

Schaliegas proefboringen

Advies

1. Kennis nemen van de brieven van GroenLinks Weert over schaliegas
(proef)boringen.
2. Instemmen met het concept antwoordbrief

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006665

25

Onderwerp

Vaststellen subsidie kaderopleiding handbalvereniging Rapiditas.

I

Advies

1.

Besluiten om voor de subsidieaanvraag van handbalvereniging
Rapiditas, ontvangen 30 september 2013, de hardheidsclausule
artikel 23 van de Deelsubsidieverordening Sport 2013 toe te
passen;

2.

Besluiten om in afwijking van artikel 13 lid 1 van de
Deelsubsidieverordening Sport 2013 de subsidieaanvraag van
handbalvereniging Rapiditas ontvankelijk te verklaren en de
subsidie voor de kaderopleiding handbaltrainer 1 2013 vast te
stellen op € 475,-, conform bijgevoegde concept-beschikking.

26

R

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006679

Onderwerp

-

Handhavingsverzoek betreffende parkeerplaatsen bij WoZoCo te
Laarveld.

-

Ingebrekestelling Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen.

Advies

Besluiten tot het afwijzen van het handhavingsverzoek en de
ingebrekestelling (conform bijgevoegde conceptbesluit en
conceptbrieven).

Besluit

Akkoord met advies.

8

Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

26 november 2013

openbaar

Registratienr.

BW-006683

27

Onderwerp

Maken van afspraken met Provisus over openluchttheater de
Lichtenberg.

R

Advies

Provisus verzoeken om medewerking voor het op kosten van de
gemeente schoonhouden van het openluchttheater en incidenteel
gebruik.

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Coolen tot tekstuele
aanpassing.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 03 december 2013
de secretaris,
de burgemeester,

9

