Vergadering van burgemeester en wethouders
Van
1

25 februari 2014
Onderwerp

openbaar

Notulen van de B&W-vergadering d.d. 18 februari 2014.

Advies
Besluit

Akkoord.

Registratienr.

BW-006911

2

Onderwerp

Verzoek Stichting Achmea Rechtsbijstand op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur met betrekking tot het perceel
Koenderstraat 9.

R

Advies

Het verzoek:
a. toewijzen voor zover het betreft het (tweede) invorderingsbesluit
en het daarop volgende besluit tot intrekking daarvan;
b. afwijzen voor zover het betreft de stukken die door het bedrijf zijn
aangeleverd en waarop de onder a. genoemde besluiten zijn
gebaseerd.
c. geheimhouding opleggen ten aanzien van de onder b. genoemde
documenten.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006972

3

Onderwerp

Verslaglegging voortgang huisvesting verblijfsgerechtigden tweede half
jaar 2013.

R

Advies

Instemmen met de verslaglegging.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006979

4

Onderwerp

Raadsinformatiebrieven over de ontwikkeling van het Advies- en
Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK), de
bijstelling van macrobudgetten in de jeugdzorg, onderzoek naar match
landelijke cijfers en regionale uitvraag, en bestuurlijke afspraken met
Bureau Jeugdzorg.

I

Advies

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

Besluit

Akkoord met advies.
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25 februari 2014

openbaar

Registratienr.

BW-006980

5

Onderwerp

Ontwerpbegroting en jaarrekening inzet leerplicht Nederweert in het
kader van de gemeenschappelijke regeling 'regionale samenwerking
Leerplicht RMC Nederweert-Weert'.

I

Advies

De gemeenteraad conform bijgevoegd voorstel en besluit voor te
stellen om de ontwerpbegroting 2014 en jaarrekening 2013 voor de
inzet leerplicht Nederweert vast te stellen in het kader van de
gemeenschappelijke regeling 'regionale samenwerking Leerplicht RMC
Nederweert-Weert'.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007012

6

Onderwerp

Weert 600 jaar stad

Advies

1. Kennis nemen van de brief d.d. 16 februari 2014 van de fractie van
D66 met vragen
ex artikel 40 RvO over 600 jaar Weert
2. Instemmen met de concept antwoordbrief

Besluit

Akkoord met advies; raad middels een brief over procesverloop
informeren.

Registratienr.

BW-006993

7

Onderwerp

Collectieve festiviteiten 2014.

R

Advies

Aanwijzen dagen ten behoeve van collectieve festiviteiten 2014.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006994

8

Onderwerp

Vragen artikel 40 RVO inzake Gezondheidscentrum Oudenakkerstraat
Weert.

R

Advies

Kennisnemen van bijgevoegde brief van de fractie PvdA Weert en
instemmen met de bijgevoegde concept antwoordbrief.

Besluit

Akkoord met advies.

R

2
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25 februari 2014

openbaar

Registratienr.

BW-006996

9

Onderwerp

Handhavingsverzoek gericht op wijzigingen in en aan het pand gelegen
aan de Wilhelminasingel 10 in Weert.

R

Advies

Besluiten om de verzoeker ontvankelijk te verklaren bij de beslissing
op het handhavingsverzoek en het handhavingsverzoek af te wijzen
(conform bijgevoegde conceptbrieven en conceptbesluit).

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006997

Onderwerp

Visie op de erfgoedruimte

Advies

1. Instemmen met de notitie 'De erfgoedruimte in nieuw perspectief'
en deze als richtinggevend kader te gebruiken in de beoordeling van
locaties in de erfgoedruimte;

10
I

3. De visie op de erfgoedruimte aan de raad ter vaststelling voor te
leggen.

11
I

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Coolen tot tekstuele
aanpassing.

Registratienr.

BW-007000

Onderwerp

Jaarlijkse subsidie sportverenigingen 2014

Advies

1. Besluiten om:
a. aan de Badmintonclub Stramproy tijdelijk de gelegenheid te
geven om door middel van een actieve samenwerking met de
Badmintonclub Weert ’67, invulling te geven aan de in de
Deelsubsidieverordening Sport 2013 opgenomen verplichting
voor verenigingen om deel te nemen aan de bondscompetitie
en hierdoor in principe weer in aanmerking te komen voor een
jaarlijkse subsidie voor sportverenigingen;
b. aan de aanspraak op subsidie, de aanvullende bijzondere
voorwaarde te verbinden dat de onder a. genoemde
samenwerking aantoonbaar mede gericht dient te zijn op het
actief bevorderen van deelname aan de bondscompetitie door
de leden van BC Stramproy;
c. dit besluit maximaal van toepassing te verklaren voor de
subsidiejaren 2014, 2015 en 2016. Vanaf het subsidiejaar 2017
wordt verwacht dat sprake is van een gefuseerde vereniging die
aan alle eisen en verplichtingen voldoet. Zo niet, dan kan BC
Stramproy alleen nog aanspraak maken op een jaarlijkse
subsidie als zelfstandig aan alle eisen en verplichtingen uit de

3

Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

25 februari 2014

openbaar

subsidieverordening wordt voldaan.
2. BC Stramproy en BC Weert ’67 te informeren middels bijgaande
conceptbeschikkingen.

12
R

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007010

Onderwerp

Verzoek Stichting OntspanWater om invulling te geven aan de
Boostengymzalen

Advies

1. geen medewerking te verlenen aan het verzoek van Stichting
OntspanWater;
2. instemmen met de bijgaande antwoordbrief aan Stichting
OntspanWater.

13

R

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Coolen tot tekstuele
aanpassing.

Registratienr.

BW-007002

Onderwerp

Kennisnemen van het initiatiefvoorstel van het FVO inzake het
aanpassen van het RvO t.b.v. het invoeren van een integriteittoets voor
kandidaat-wethouders.

Advies

Kennisnemen van het initiatiefvoorstel van het FVO inzake het
aanpassen van het RvO t.b.v. het invoeren van een integriteittoets voor
kandidaat-wethouders.

Besluit

Akkoord met advies.
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openbaar

Registratienr.
14

Onderwerp

Vervallen

Advies
Besluit

Registratienr.

BW-007006

15

Onderwerp

Vragen artikel 40 RVO inzake verhullen grondverliezen middels
dubieuze boekhoudtrucs.

BV

Advies
Besluit

Kennisnemen van bijgevoegde brief van de fractie PvdA Weert en
instemmen met de bijgevoegde concept antwoordbrief.
Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007013

16

Onderwerp

Vervolg Samenwerking Midden Limburg

R

Advies

1. Te kiezen voor de uitwerking van het voorgestelde "Netwerkmodel
voor regionale Samenwerking in Midden-Limburg" zoals onderbouwd
in de "Nota samenwerken Midden in Limburg".
2. Op grond van de keuze voor een Netwerkstructuur SML instemmen
met:
a.De opstelling van een bestuursovereenkomst waarin de
bestuurlijke afspraken tussen de gemeenten, provincie en het
Netwerkberaad SML zijn opgenomen;
b. Onderzoek naar een ondersteuningsstructuur en
netwerkcoördinatie SML en daarbij de twee gebiedsbureaus en
Keyport 2020 te betrekken;
c. Onderzoek naar kosten, besteding en toedeling van de
procesgelden ten behoeve van de ondersteuningsstructuur en de
netwerkcoördinatie SML;
d.Uitwerken van de contouren van de samenwerking opgenomen
in de bijlage van de nota "Samenwerken Midden in Limburg" naar
een raamwerk voor een regionaal uitvoeringsprogramma van
zowel de gemeenten, de provincie en Stichting Keyport 2020.
3. De keuze voor het "Netwerkmodel voor regionale samenwerking in
Midden-Limburg" ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad
nadat de bestuursovereenkomst, de ondersteuningsstructuur en
financiële bijdragen zijn uitgewerkt en namens de stuurgroep GOML
ter besluitvorming aan het college en de gemeenteraad zijn
aangeboden.

5
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25 februari 2014

openbaar

4. Via de stuurgroep GOML, aan de provincie te vragen om aan te
geven welke rol zij wenst te vervullen in de voorgestelde
netwerkstructuur SML.

17

18

Besluit

Akkoord met advies; de raad per brief informeren over procesverloop.

Registratienr.

BW-007004

Onderwerp

Toegankelijkheid stemlokalen

Advies

Akkoord gaan met bijgevoegde antwoordbrief aan de Federatie van
Gehandicaptenorganisaties in Limburg over de toegankelijkheid van
stemlokalen.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007003

Onderwerp

Overeenkomst Bureau Jeugdzorg Limburg

Advies

1.Besluiten tot het aangaan van bijgaande "overeenkomst met
Bureau Jeugdzorg Limburg, versie 20 februari 2014" waarin afspraken
zijn vastgelegd over de functies van BJZ voor het jaar 2015;
2. Machtigen door de burgemeester van wethouder Coolen voor
ondertekening van "overeenkomst met Bureau Jeugdzorg Limburg,
versie februari 2014" (als bedoeld in artikel 171 van de
Gemeentewet)

Besluit

Akkoord met advies.
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19

25 februari 2014

Registratienr.

BW-007027

Onderwerp

Verzoek van politiek onderzoek & adviesbureau van Rheenen.

Advies

20

openbaar

1.

kennis nemen van het aanvullende WOB verzoek d.d. 7
februari 2014 van politiek onderzoek & adviesbureau van
Rheenen uit Lisse

2.

instemmen met de concept antwoordbrief

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007015

Onderwerp

Schenkingen aan gemeente Weert in kader van W600

Advies

Besluit

1.

Aanvaarden van de navolgende schenkingen:
- stadspoort aan de Langstraat door De Kiwanisclub Weert
- 11 betonnen zitbankjes door Hoco Beton voorzien van logo
Weert 600 jaar stad
- marmeren logo Weert 600 jaar stad door Art=
2. Machtiging verlenen aan de portefeuillehouder W600 om
toekomstige schenkingen in dit kader te aanvaarden.

Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot tekstuele
aanpassing.

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

7

