Vergadering van burgemeester en wethouders
Van
1

11 maart 2014
Onderwerp

openbaar

Notulen van de B&W-vergadering d.d. 25 februari 2014.

Advies

2
I

3
R

4
R

Besluit

Akkoord.

Registratienr.

BW-006926

Onderwerp

Subsidie aanvraag voor traject financiering Gilde Praktijk Opleidingen.

Advies

Voor het jaar 2013 maximaal 18 GPO trajecten financieren. Voor de
eerste helft van het jaar 2014 maximaal 18 GPO trajecten financieren.
Deze subsidie verlenen onder specifieke voorwaarden zoals
omschreven onder subsidievoorwaarden.

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Coolen tot tekstuele
aanpassing.

Registratienr.

BW-006991

Onderwerp

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Regionale Uitvoeringsdienst
Limburg-Noord.

Advies

Vaststellen van het aanwijzingsbesluit toezichthouders Regionale
Uitvoeringsdienst Limburg-Noord op grond van artikel 5.10 lid 3 Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), artikel 18.4 van de Wet
milieubeheer (Wm), en afdeling 5.2 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb), onder intrekking van het eerdere besluit BW005674, d.d. 19 februari 2013.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007001

Onderwerp

Geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst project N280-West.

Advies

1. In te stemmen met het aangaan van de geactualiseerde
samenwerkingsovereenkomst project N280-West.
2 Portefeuillehouder verkeer en vervoer machtigen om deze
samenwerkingsovereenkomst te tekenen.

Besluit

Akkoord met advies.
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5
R

6
R

11 maart 2014

openbaar

Registratienr.

BW-007009

Onderwerp

Vragen artikel 40 RVO inzake fietsenstallingen binnenstad.

Advies

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

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot tekstuele
aanpassing.

Registratienr.

BW-007017

Onderwerp

Principeverzoek herbouw agrarische bedrijfswoning Klakstaartweg 6.

Advies

1. In principe instemmen met het verzoek om de bedrijfswoning op een
andere locatie binnen het bouwblok, in afwijking van het
bestemmingsplan, te herbouwen.
2. Niet instemmen met het verzoek om een coulance-regeling te treffen
voor wat betreft de benodigde compensatie voor de uitbreiding van de
inhoud van de bedrijfswoning naar 1.000 m³.
3. Niet instemmen met het verzoek de bedrijfsgebouwen op een
afstand van meer dan 20 m van elkaar te mogen situeren.

7
R
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R

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007018

Onderwerp

Addendum op overeenkomst oplaadpalen

Advies

1. Instemmen met het addendum bij de overeenkomst van de stichting
E-laad en de overeenkomst en werkafspraken laten tekenen door de
burgemeester.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007020

Onderwerp

Bijdrage vanuit de regeling 'Ruimte voor de Fiets'

Advies

Instemmen en akkoord gaan met:
1. Het financiële voorstel over de bijdrage van Prorail van uit de
regeling 'Ruimte voor de Fiets'.

2
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openbaar

2. De reactiebrief aan Prorail.

9

R

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot tekstuele
aanpassing.

Registratienr.

BW-007024

Onderwerp

Aanvraag omgevingsvergunning voor het geheel slopen van het dak en
het gedeeltelijk slopen van de binnenwanden en het verhogen van het
dak van het bedrijfsgebouw aan de Castertweg 12 in Weert.

Advies

Besluiten tot:
1. Het bekrachtigen met terugwerkende kracht van de ambtelijk
gedane intrekkingen op de zitting van de Rechtbank Limburg van 29
november 2012 van het primaire besluit van 1 juli 2011 en de
beslissing op bezwaar van 14 februari 2012;
2. Het nemen van een nieuwe beslissing op de aanvraag voor zover
deze betrekking heeft op het verhogen van het dak van het
bedrijfsgebouw in die zin dat de voor dit deel van het project
gevraagde omgevingsvergunning alsnog wordt verleend en
3. Het niet nemen van een nieuwe beslissing op de aanvraag voor
zover deze betrekking heeft op het geheel slopen van het dak en het
gedeeltelijk slopen van de binnenwanden van het bedrijfsgebouw,
omdat voor dit deel van het project al bij brief van 29 januari 2014
akkoord is verleend
(conform bijgevoegde conceptbrief en conceptbesluit).
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I

11

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007035

Onderwerp

Subsidie expositie Weerter kunstenaars

Advies

Besluiten geen subsidie te verlenen in het kader van de regeling
exposities Weerter kunstenaars aan de Stichting Cultureel Café voor
het organiseren van de tentoonstelling letterenballet.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007039

Onderwerp

Bezwaarschriften tegen de verleende bouwvergunning voor het

3

Vergadering van burgemeester en wethouders
Van
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openbaar

wijzigen van het bestaande magazijn op het perceel Stationsstraat 6 te
Weert.
R

Advies

1. Kennisnemen van de bezwaarschriften;
2. Een tweetal bezwaarschriften niet-ontvankelijk verklaren;
3. De overige bezwaarschriften ongegrond verklaren.

12
R

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007040

Onderwerp

Bezwaarschrift tegen verleende bouwvergunning voor het veranderen
van een garage op het perceel Stationsstraat 6 te Weert.

Advies

1. Kennisnemen van het bezwaarschriften;
2. Bezwaarschriften ongegrond verklaren;
3. Bestreden besluit in stand laten.

13

R

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007042

Onderwerp

Alternatieve oplossing in de handhavingszaak van het illegale
bijgebouw aan de Roermondseweg 203 en Roermondseweg
ongenummerd in Weert.

Advies

Partijen mededelen dat:
1. Een gedeelte van het illegale bijgebouw gelegaliseerd kan worden
via een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid, een ander gedeelte van
het illegale bijgebouw kan zodanig gewijzigd worden dat voldaan
wordt aan de regeling vergunningvrij bouwen van artikel 2, onderdeel
3 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht en het resterende
gedeelte van het illegale bijgebouw dient te worden verwijderd
of
2. Het gehele bijgebouw kan worden gelegaliseerd via een herziening
van het bestemmingsplan of een Omgevingsvergunning uitgebreide
procedure
(conform bijgevoegde conceptbrieven)

Besluit

Akkoord met advies.
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Registratienr.

BW-007043

Onderwerp

Vaststellen procedure op overeenstemming gericht overleg over
ondersteuningsplannen passend onderwijs.
Machtigen wethouder Coolen om de overeenkomst namens de
gemeente Weert te ondertekenen.

I

Advies

1. Vaststellen van de procedure voor op overeenstemming gericht
overleg over de ondersteuningsplannen passend onderwijs van de
samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs.
2. Machtigen wethouder Coolen door de burgemeester (conform art.
171 gemeentewet) om de overeenkomst namens de gemeente Weert
te ondertekenen.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.
15

Vervallen

Onderwerp
Advies
Besluit

16
R

Registratienr.

BW-007050

Onderwerp

Monitoring 2013 woonvisie.

Advies

1. Instemmen met de notitie 'Monitoring 2013 woonvisie gemeente
Weert'.
2. Advies bespreken met commissie RO.
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I

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007051

Onderwerp

Gemeenteraadsverkiezing woensdag 19 maart 2014

Advies

Benoemen van (plaatsvervangende) leden en (plaatsvervangende)
tellers stembureau voor de gemeenteraadsverkiezing op 19 maart
2014, conform bijgevoegde overzichten

Besluit

Akkoord met advies.
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Registratienr.

BW-007052

Onderwerp

Ingekomen brief van MKB Limburg inzake accijnsverhogingen.

Advies

Instemmen met bijgaande antwoordbrief.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007053

Onderwerp

Instellen commissie onderzoek geloofsbrieven wethouders en
raadsleden.

Advies

De raad voorstellen een commissie onderzoek geloofsbrieven in te
stellen, bestaande uit één persoon per fractie, aan te wijzen door de
betreffende fractievoorzitter, waarvan vier personen, twee uit de
coalitie en twee uit de oppositie, door de griffier worden verzocht de
geloofsbrieven te onderzoeken van de te benoemen wethouders en de
personen die hen in de raad opvolgen.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007056

Onderwerp

Visie op inkoop jeugdhulp en nieuwe Wmo-taken

Advies

1. Besluiten tot vaststelling van het document ‘visie op inkoop
jeugdhulp en nieuwe WMO-taken’.
2. Instemmen met het gezamenlijk voor de 7 samenwerkende
gemeenten uitwerken van het operationeel inkoopplan.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007057

Onderwerp

Afhandelen bezwaar- en beroepschriften WOZ

Advies

Akkoord gaan met het afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid

Besluit

Akkoord met advies.
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Registratienr.

BW-007059

Onderwerp

Afwijken van aanbestedingsprocedure bij aanschaf van Nedgraphics
software

Advies

Akkoord gaan met het afwijken van het gemeentelijk
aanbestedingsbeleid

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007062

Onderwerp

Beantwoording vragen van mevrouw M.M. Stokbroeks, fractievoorzitter
D66 Weert, in het kader van artikel 40 reglement van orde, over
repetitieruimte voor lokale bands in muziekcentrum De Bosuil

Advies

Instemmen met de concept antwoordbrief.

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Coolen tot tekstuele
aanpassing.

Registratienr.

BW-007063

Onderwerp

Projectmelding Rembrandt in Zwart - Wit

Advies

1
Besluiten om de expositie Rembrandt in Zwart – Wit naar
Weert te halen.
2
Instellen van een stuurgroep, projectleider en projectgroep ter
voorbereiding van de expositie Rembrandt in Zwart - Wit in
het museum Jacob van Horne te Weert. Deze projectgroep
een definitieve projectbegroting op te laten stellen.

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Coolen tot tekstuele
aanpassing in projectmelding.

Registratienr.

BW-006698

25

Onderwerp

SUWI-bedrijfsverzamelgebouw in het Complex Poort van Limburg.

I

Advies

1. instemmen met de het voorstel om een aanvullende claim aan het
adres van UWV te richten als gevolg van hun vertrek uit Weert;

22
BV
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I

24
I

2. instemmen met de bijgevoegde brief aan UWV waarin de claim
wordt verwoord.
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Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot tekstuele
aanpassing.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 18 maart 2014
de secretaris,
de burgemeester,

8

