Vergadering van burgemeester en wethouders
Van
1

8 juli 2014
Onderwerp

openbaar
Notulen van de B&W-vergadering d.d. 1 juli 2014.

Advies

2
R

Besluit

Akkoord.

Registratienr.

BW-007099

Onderwerp

Herziening beleidsregels inzake met omgevingsvergunning afwijken van
bestemmingsplan.

Advies

1.Akkoord gaan met de vaststelling van gewijzigde beleidsregels om
met een omgevingsvergunning af te wijken van het bestemmingsplan.
2. De herziene beleidsregels bekend maken.
3. Dit advies op de TILS-lijst plaatsen.

3

R

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007121

Onderwerp

Bezwaarschrift tegen het opleggen van een last onder dwangsom met
betrekking tot het ontbreken van een deugdelijke afrastering rond het
bedrijfsterrein aan de Moeselpeelweg 8.

Advies

1. het bezwaarschrift gegrond verklaren voor wat betreft het gestelde
dat is voldaan aan het voorschrift dat bepaalt dat de inrichting moet
zijn omringd door een deugdelijke afrastering met een hoogte van 2
meter en voor het overige ongegrond verklaren;
2. het besluit waarbij een last onder dwangsom is opgelegd, herroepen
in die zin dat het dwangsombesluit wordt ingetrokken en hiervoor in de
plaats geen nieuw besluit nemen.

4

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007201

Onderwerp

a. Handhavingsverzoek omwonenden m.b.t. gebruik percelen aan de
Roermondseweg 135 door Schepens Bedrijfsauto's.
b. Verzoek hr. Schepens m.b.t. toegelaten gebruik van gronden.

R

Advies

1. Standpunt innemen ten aanzien van toegelaten gebruik
respectievelijk strijdig gebruik.
2. De heer Schepens per brief verzoeken het strijdige gebruik te
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beëindigen en tevens informeren over het toegelaten gebruik.
3. Omwonenden per brief informeren.

5
R

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007383

Onderwerp

Bestemmingsplan 'Roermondseweg 98-100'.

Advies

Aan de raad voorstellen:

Besluit

1.

Het bestemmingsplan ‘Roermondseweg 98-100’ gewijzigd vast te
stellen voor wat betreft de toelichting.

2.

Het bestemmingsplan ‘Roermondseweg 98-100’ aan te merken als
authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de grootschalige
basiskaart van Nederland (GBKN) van oktober 2013.

3.

Geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan
‘Roermondseweg 98-100’.

Akkoord met advies.
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Registratienr.

BW-007392

Onderwerp

Hulp bij het Huishouden

Advies

1. Onder voorbehoud van vaststelling van het beleidsplan Wmo
2015-2016 door de raad op 11 september 2014:
a. instemmen met het met Land van Horne en De Zorggroep
overeengekomen principeakkoord, zoals weergegeven in de
toelichting van dit advies;
b. de beide instellingen informeren over uw besluit, conform de
bijgevoegde ontwerpbrief.
2. Opleggen van geheimhouding voor de als bijlagen bijgevoegde
offertes van Land van Horne en de Zorggroep op basis van artikel
10, eerste lid onder c en artikel 10 tweede lid onder g, van de
W.O.B.
3. Verlenen van de opdracht om ambtelijk het overleg aan te gaan
met de beide zorgaanbieders om het principeakkoord verder uit te
werken.
4. De Raad informeren via een raadsinformatiebrief.

7

R

Besluit

Akkoord met advies. College besluit om de ontstane budgettaire ruimte
van € 290.000,- vrij zal vallen in de algemene middelen.

Registratienr.

BW-007396

Onderwerp

Bezwaarschrift tegen het besluit dat het strijdige gebruik van de
bedrijfswoningen aan de Rietstraat 13 en 15 als burgerwoningen
beeindigd moet worden uiterlijk 1 januari 2024.

Advies

1. Ongegrond verklaren van het bezwaarschrift en het oorspronkelijke
besluit in stand laten.
2. uw besluit op de TILS-lijst plaatsen.

Besluit

Akkoord met advies.
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Registratienr.

BW-007408

Onderwerp

Investeringsubsidie weigeren voor Hockeyvereniging Weert

Advies

Besluiten om de subsidie aan Hockeyvereniging Weert conform
bijgevoegde concept-beschikking te weigeren

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007412

Onderwerp

benoeming AB Risse

Advies

Benoemen tot leden van het algemeen bestuur van de
Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Weert en
Omstreken, de Risse, wethouder Litjens en wethouder Sterk.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007413

Onderwerp

Regionaal Kennis- en Expertisecentrum.

Advies

1) Kennis nemen van de inhoud van:
a) de brief van 11 maart 2014, afkomstig van de Provincie Limburg,
waarbij een projectsubsidie voor het Regionaal Kennis- en
Expertisecentrum wordt verleend van maximaal € 1.989.946,83 en
b) de door de partners van het Regionaal Kennis- en Expertisecentrum
ondertekende Samenwerkingsovereenkomst en Addendum op de
Samenwerkingsovereenkomst.
2) Besluiten tot het aangaan van bijgaande
Voorbereidingsovereenkomst met de partner s van het Regionaal
Kennis- en expertisecentrum.
3) Rapporteren aan de raad, middels bijgevoegde concep-brief, dat aan
het amendement van 22 mei 2013 (RAD-000780) is voldaan.
4) Informeren van de partners, middels bijgevoegde concept-brief, dat
aan de gestelde randvoorwaarden zoals door de raad is gesteld is
voldaan.

Besluit

Akkoord met advies.
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Registratienr.

BW-007417

Onderwerp

Vragen algemene commissievergadering dd. 23 juni 2014 naar
aanleiding van de jaarstukken 2013

Advies

1) Kennis nemen van de vragen die de algemene
commissievergadering heeft gesteld naar aanleiding van de
behandeling van de jaarstukken 2013;
2) Akkoord gaan met de schriftelijke beantwoording.
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I

13
BV

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007432

Onderwerp

Voorzien in huisvesting ten behoeve van een nevenvestiging voor
(V)SO school De Maaskei.

Advies

Instemmen met het bijplaatsen van een tweetal tijdelijke lokalen, om
te voorzien in huisvesting van een nevenvestiging voor de (V)SO school
de Maaskei, school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen op de locatie
nabij het Palet, per 1 augustus aanstaande.

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Gabriëls tot tekstuele
aanpassing.

Registratienr.

BW-007435

Onderwerp

Besluiten op WOB-verzoek

Advies

1. Overgaan tot het verstrekken van de gegevens betreffende
uitkeringen van wachtgelden door gemeente Weert aan oudbestuurders over de afgelopen 7 jaar.
2. de gegevens geanonimiseerd verstrekken (oud-wethouders 1 tot en
met 9).
3 De WOB-verzoeker middels bijgevoegd concept-besluit van het
bovenstaande in kennis stellen.

Besluit

Akkoord met advies.
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Registratienr.

BW-007420

14

Onderwerp

Taakoverdracht heffing en invordering gemeentelijke belastingen en
uitvoering van Wet WOZ aan de Belastingsamenwerking gemeenten en
waterschappen in Roermond

BV

Advies

Voorstellen aan de gemeenteraad om het besluit te laten nemen dat de
gemeente met ingang van 1 januari 2015 toetreedt tot de
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot tekstuele
aanpassing.

Registratienr.

BW-007442

Onderwerp

Regeling gebruik - en gedragsregels elektronische communicatie
middelen.

Advies

Akkoord gaan met het vaststellen van de bijgevoegde regeling gebruik
- en gedragsregels elektronische communicatie middelen.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007444

Onderwerp

Positionering van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bij het
Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML) in het
nieuwe jeugdstelsel

Advies

1.Vaststellen uitvoeringsplan Centrum voor Jeugd en Gezin, 20142016;

15
BV

16

I

2.Kennisnemen van “het inrichtingsplan Centra voor Jeugd en Gezin bij
het AMW-ML” d.d. 30 juni 2014;
3.Instemmen met het voor een periode van minimaal 4 jaar, per 1
januari 2015, onderbrengen van de taken van het Centrum voor Jeugd
en Gezin bij de apart op te richten stichting op basis van het
uitvoeringsplan Centrum voor Jeugd en Gezin, 2014-2016 en het
inrichtingsplan Centra voor Jeugd en Gezin bij het AMW-ML, d.d. 30
juni 2014;
4.Akkoord gaan met de oprichting van een aparte stichting door het
Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg voor de uitvoering
van CJG-taken waarbij de invloed van de gemeenten op de
werkzaamheden van de stichting optimaal wordt geregeld;
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5.Akkoord gaan met de uitwerking van een aantal formele documenten
en/of keuzes in het kader van het opdrachtgever-en
opdrachtnemerschap van het Centrum voor Jeugd en Gezin:
-notariële akte voor de aparte, nog op te richten stichting door het
AMW-ML (in overleg met de gemeenten);
-het opstellen van een raadsvoorstel om wensen en bedenkingen te
uiten bij het oprichten van een aparte stichting door het AMW-ML voor
de uitvoering van de CJG taken;
-de voorbereiding van een procedure om gedeputeerde staten van de
provincie toestemming te vragen voor het oprichten van een nieuwe
stichting;
-uitwerking van de zeggenschap van de gemeenten in de stichting;
-een convenant tussen de gemeenten in Midden-Limburg met
betrekking tot de uitvoering van de CJG-taken;
-een uitvoeringsovereenkomst tussen de aparte stichting en de
afzonderlijke gemeenten in Midden-Limburg waarin
opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap beschreven worden;
-een mandaatregeling voor het CJG voor het realiseren van de toegang
naar de gespecialiseerde jeugdhulp;
-toetsingsdocument over het niet van toepassing zijn van overgang van
onderneming (artikel 7:663 BW).
6.Instemmen om het AMW-ML verantwoordelijk te maken voor de
aansturing van de pilot per 1 september 2014 tot de ingangsdatum van
de nieuwe jeugdwet.
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007447

Onderwerp

Inkoop en aanbesteding Jeugdhulp en Wmo 2015

Advies

1.Vaststellen van de volgende documenten:
•Leidraad Inkoop en aanbesteding Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015 met bijlagen;
•Leidraad Inkoop Jeugd 2015 met bijlagen;
•Model-Raamovereenkomst Wet maatschappelijke ondersteuning
2015;

7
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•Model-Raamovereenkomst Jeugdhulp 2015;
•Rapportage Marktconsultatiegesprekken.
2.Besluiten de leidraden met bijlagen en model-raamovereenkomsten
toe te zenden aan instellingen die nu al diensten verlenen aan burgers
van de gemeente en aan instellingen die via subsidies nu al diensten
verlenen aan burgers in de gemeente en deze ook te publiceren op
www.tenderned.nl.
3.Besluiten af te wijken van de termijn van 1 oktober 2014, zoals
genoemd in de Algemene Maatregel van Bestuur, voor wat betreft de
opdrachtverlening, en hiervoor een termijn van 1 november 2014 aan
te houden.
4.Besluiten akkoord te gaan met de inhoud van bijgevoegde
raadsinformatiebrief inzake de afwijking van de termijn, en deze brief
door te leiden naar de gemeenteraad.
5.Besluiten aan aanbieders mee te delen dat de inkoop en
aanbestedingsprocedure er op is gericht om vóór 1 november 2014 tot
opdrachtverlening te komen, behoudens wijzigingen in wet- en
regelgeving en beleid van de rijksoverheid tussen juli 2014 en 1 januari
2015 en met het voorbehoud van het overgaan van de toegezegde
budgetten van het Rijk naar de gemeenten, en in het verlengde hiervan
het vaststellen van de begroting door de gemeenteraden eind 2014.

6.Instemmen met het inkoop- en bekostigingsmodel dat in de
respectievelijke leidraden voor Jeugdhulp en Wmo is opgenomen.
7.Besluiten om de Beleidsregel Jeugdhulp 2015 (opgenomen in bijlage
5 van dit voorstel en bijlage 1G van de Leidraad Jeugdhulp) te
publiceren op de gemeentepagina.
8.Besluiten tot mandatering van ambtelijke vertegenwoordigers van de
samenwerkende gemeenten in Midden-Limburg voor handelingen in het
kader van het Inkoop- en aanbestedingstraject (inclusief beantwoorden
van vragen in de Nota van Inlichtingen) binnen de kaders die het
college stelt. De mandaten worden verstrekt aan de projectleiders
invoering Wmo en Jeugdhulp, respectievelijk mevr. Sandra Slijpen en
mevr. Marieke Cloosterman voor ML-oost en de heer Hans Jansen en
mevr. Gonnie Poell voor ML-west, en bij afwezigheid hun ambtelijke
vervangers.
9.Mandateren van de portefeuillehouder tot het wijzigingen van de
vastgestelde Leidraad voorzover noodzakelijk.
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10.Instemmen met Raadsinformatiebrief (bijlage 8).
11.Instemmen met brief aan Ministerie VWS naar aanleiding van
toezegging van staatssecretarissen d.d. 25 juni 2014 over
budgetinformatie aan aanbieders (bijlage 9).

18

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007449

Onderwerp

1. Intentieverklaring Samenwerking BGT en GEO informatie gemeenten
Leudal, Nederweert, Roermond en Weert.
2. Het organiseren van een gezamenlijk tekenmoment aangaande
bovengenoemde intentieverklaring

BV

Advies

1. Instemmen met de intentieverklaring Samenwerking BGT en GEO
informatie gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert.
2. De intentieverklaring Samenwerking BGT en GEO informatie
gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert tijdens een
gezamenlijk moment door de betreffende portefuillehouder te laten
tekenen.
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007456

Onderwerp

Nieuwbouw Stadhuis.

Advies

Besluit

-

Akkoord gaan met de overdracht van de nieuwbouw stadhuis
per 15 april 2014.

-

Kennisnemen van de financiële stand van zaken met betrekking
tot het nieuwe stadhuis, de centrumgarage en de kredieten
inrichting nieuwe stadhuis per 1 juli 2014.

-

Aanwijzen van een budgethouder op diverse kredieten.

Akkoord met advies.
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8 juli 2014

openbaar

Registratienr.

BW-007457

Onderwerp

Jaarverslag 2013 de Risse Groep

Advies

Kennisnemen van het jaarverslag 2013 de Risse Groep

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007414

Onderwerp

Nieuwbouw accommodatie Beugelclub Stramproy

Advies

1.

Besluiten om de 25% investeringssubsidie te verlenen van
€ 43.628,29 voor de nieuwbouw van de accommodatie van de
Beugelclub Stramproy conform bijgevoegde conceptbeschikking.

2.

Besluiten om de ondergrond aan de beugelclub in erfpacht te geven
tegen een symbolische erfpachtcanon van € 50,00 per jaar.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007440

Onderwerp

Aanvraag provinciale subsidie realisatie MFA Laar-Laarveld.

Advies

Instemmen met het aanvragen van een provinciale subsidie voor de
realisatie van de nieuwe MFA Laar-Laarveld aan de Aldenheerd te Laar.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007460

23

Onderwerp

Subsidie project Duurzame energie opwekking Zwembad De IJzeren
Man.

I

Advies

a. Besluiten om voor het project "Duurzame energie opwekking
Zwembad De IJzeren Man" bij Gedeputeerde Staten van Limburg een
verzoek in te dienen voor het verlengen van de uitvoeringstermijn
van het project en de termijn voor het indienen van de aanvraag voor
vaststelling van de subsidie conform bijgevoegde brief.

22
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b. Besluiten om in te stemmen met het opschorten van de
behandeling van het op 4 oktober 2011 ingediende bezwaarschrift en
Gedeputeerde Staten van Limburg hierover te informeren conform
bijgevoegde brief.
Besluit

Akkoord met advies.
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Registratienr.

BW-007441

24

Onderwerp

Spoedprocedure ten behoeve van Basisschool de Kameleon,
Mariënhagelaan 2 te Weert, voor het verwijderen van met asbest
verlijmde vloerbedekking en het vervangen van de door de lijm
besmette cementdekvloer.

I

Advies

a) Verlenen van medewerking op basis van artikel 22 van de
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Weert
voor het verwijderen van met asbest verlijmde vloerbedekking en het
vervangen van de door de lijm besmette cementdekvloer;
b) hiervoor een bedrag ter hoogte van maximaal € 40.000,00 incl.
BTW beschikbaar stellen.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007443

25

Onderwerp

Boostengymzalen

R

Advies

Besluit

1. instemmen met het herstel van de vernielde ramen en het
aanbrengen van een hekwerk volgens een van de opties;
2. instemmen om, vanuit grootboeknummer G600201 verspreid
bezit, budget beschikbaar te stellen om de werkzaamheden
uit te laten voeren.
Akkoord met advies.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 15 juli 2014
de secretaris,
de burgemeester,

11

