Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

4 februari 2014

Openbaar
Afwezig: burgemeester

1

Onderwerp

Notulen van de B&W-vergadering d.d. 28 januari 2014.

Advies

2
R

3
R

Besluit

Akkoord.

Registratienr.

BW-006891

Onderwerp

Indeling kermisterrein Bassin.

Advies

Instemmen met de conclusies van het overleg met de wethouders
Litjens en Cardinaal, over de nieuwe indeling van kermisterrein Bassin
en daaraan gekoppeld de wijziging van verkeersstromen rondom de
kermis, een en ander conform het bij dit advies behorend verslag van
9 oktober 2013.

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot tekstuele
aanpassing.

Registratienr.

BW-006894

Onderwerp

Beleidskader Duurzame Ontwikkeling Weert 2014- 2020.

Advies

1. In principe instemmen met de inhoud van het Beleidskader
Duurzame Ontwikkeling Weert 2014- 2020.
2. Het beleidskader vrijgeven voor inspraak.

Besluit

Akkoord met advies.
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Openbaar
Afwezig: burgemeester

4

R

Registratienr.

BW-006902

Onderwerp

Wob-verzoek gericht op het verkrijgen van inzage in het bouwkundige
inspectierapport van de Fatimakerk en de offerte en rekening van
Buro4 Monument en Ruimte.

Advies

Besluiten het Wob-verzoek:
1. Toe te wijzen voor zover het betreft het bouwkundige
inspectierapport,
2. Af te wijzen voor zover het betreft de offerte en rekening op grond
van artikel 10, lid 1, onder c van de Wob,
3. Geheimhouding opleggen ten aanzien van de onder punt 2
genoemde documenten
(conform bijgevoegd conceptbesluit).

5
I

6
I

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006905

Onderwerp

Cliëntenparticipatie wsw

Advies

Vaststellen van de algemene onkostenvergoeding op € 20,- per
bijgewoonde vergadering voor het jaar 2014.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006907

Onderwerp

Artikel 40 vragen 'Werklozen aan de slag in de wijk'

Advies

Instemmen met de beantwoording van de artikel 40 vragen zoals
gesteld door de SP-fractie middels bijgevoegde brief.

Besluit

Akkoord met advies.
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Registratienr.

BW-006913

Onderwerp

Wijzigen van de Legesverordening 2014, versie 2, en de daarbij
behorende tarieventabel.

Advies

- Vaststellen van de “Tarieventabel leges 2014, versie 2”;
- De raad voorstellen in te stemmen met de “Verordening op de heffing
en de invordering van leges 2014, versie 2”.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006914

Onderwerp

Bezwaar tegen subsidieweigering 2014.

Advies

1. Besluiten tot het gegrond verklaren van het ingekomen bezwaar van
korfbalvereniging 'KV Wertha' tegen de subsidieweigering 2014, voor
zover dit bezwaar betrekking heeft op de onmiddellijke en volledige
weigering van de subsidie.
2. Besluiten om het bestreden besluit te herroepen en gelet op artikel
4:51 van de Algemene wet bestuursrecht, als overgangsmaatregel voor
het jaar 2014 aan korfbalvereniging 'KV Wertha' een subsidie te
verlenen voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties
van maximaal € 427,51,- afhankelijk van het gebruikte aantal uren. Dit
om de vereniging in staat te stellen maatregelen te treffen om de
gevolgen van het wegvallen van de subsidie te ondervangen.
3. Besluiten om de vereniging te informeren via bijgevoegde conceptbeschikking.

9
R

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006915

Onderwerp

Projectinitiatief samenwerking Weert-Cranendonck.

Advies

1. Instemmen met de projectopdracht 'projectinitiatief WeertCranendonck (zie bijlage).
2. Instemmen met de verdere samenwerking tussen de beide
gemeenten met als vertrekpunt Kempen-Broek en het doel om
bestaande ontwikkelingen en initiatieven integraal te verbinden.

Besluit

Akkoord met advies.
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Registratienr.

BW-006918

Onderwerp

Informatie Beveiliging Beleid van de Gemeente Weert.
Versie 1

BV

Advies

Vaststellen van de eerste versie van het Informatie Beveiliging Beleid
van de Gemeente Weert

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006930

Onderwerp

Schriftelijk antwoord aan de raadsleden n.a.v. vragen raadsadvies over
combinatiefunctionarissen

Advies

Akkoord gaan met het versturen van een brief aan de raadsleden om
het raadsadvies over combinatiefunctionarissen toe te lichten.

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot tekstuele
aanpassing brief.

Registratienr.

BW-006886

12

Onderwerp

Principeverzoek verbouw kantoor Parallelweg 120 tot woningen.

R

Advies

In principe en onder voorwaarden instemmen met het verzoek.

Besluit

Akkoord met advies.
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I

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 11 februari 2014
de secretaris,
de burgemeester,

4

