Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

15 juli 2014

Openbaar
Afwezig: wethouder Van Eersel
wethouder Gabriëls

1

Onderwerp

Notulen van de B&W-vergadering d.d. 08 juli 2014.

Advies
Besluit

2
R

3
I

4
I

Akkoord.

Registratienr.

BW-007355

Onderwerp

Gedeeltelijk woonrijp maken nieuwbouwplan Tungelroy.

Advies

Instemmen met het gedeeltelijk woonrijp maken van het
nieuwbouwplan in Tungelroy.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007387

Onderwerp

Uitbreiding Openbare Jenaplan basisschool De Duizendpoot Stramproy

Advies

Voorstellen aan de raad een krediet beschikbaar te stellen aan Stichting
Eduquaat ter hoogte van maximaal € 264.715,00 ten behoeve van de
uitbreiding van Openbare Jenaplan basisschool De Duizendpoot.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007422

Onderwerp

Kwaliteitseisen voor het sociaal domein

Advies

1. Vaststellen van het groeidocument " kwaliteit, verantwoorden en
motiveren in het sociaal domein".
2. Aansluiten bij de bestaande wettelijke kwaliteitssystemen en
resultaatmetingen voor de Jeugdwet 2015, de WMO 2015 en de
Participatiewet 2015 voor zover deze van kracht worden.
3. Instemmen tot handhaving van de bestaande kwaliteitssystemen
van aanbieders.
4. Informeren van de raad via de Tils-lijst

Besluit

Akkoord met advies.
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5
R

6
I

Registratienr.

BW-007433

Onderwerp

Verzoek om een tegemoetkoming in planschade.

Advies

Toekennen van een tegemoetkoming in planschade.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007434

Onderwerp

Vaststellen concept-Wmo Verordening 2015.

Advies

Besluiten om:
1. de concept-Wmo Verordening vast te stellen;
2. inspraak te verlenen voor de concept-verordening Wmo 2015,
conform het in dit collegevoorstel opgenomen voorstel;
3. de raad te informeren door middel van bijgevoegde
raadsinformatiebrief.

7
R

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007438

Onderwerp

Bezwaarschriften tegen de verleende omgevingsvergunning voor het
verbouwen van de molen gelegen aan de Oude Hushoverweg 30.

Advies

1.
2.

Besluit

Akkoord met advies.

de ingediende bezwaarschriften ongegrond verklaren;
het besluit waarbij aan de heer R.Zincken, Observantenstraat 14,
alhier, een omgevingsvergunning is verleend voor het verbouwen
van de molen gelegen aan de Oude Hushoverweg 30, in stand
laten, met dien verstande dat het aan dit besluit onder 2.
verbonden voorschrift kan vervallen.
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R

9
R

10

R

Registratienr.

BW-007439

Onderwerp

Handhavend optreden tegen het overtreden van
(brand)veiligheidsvoorschriften aan de Stationsstraat 20 in Weert.

Advies

Besluiten tot het opleggen van een last onder dwangsom aan de
exploitant wegens het overtreden van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht en het Bouwbesluit 2012 (conform bijgevoegd
conceptbesluit).

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007448

Onderwerp

Brief Jan Linders mbt supermarktvoorziening Weert-Oost

Advies

Instemmen met de concept antwoordbrief

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007451

Onderwerp

Verzoek inzake bijgebouw met 7 kamers en uitbreiding parkeerplaats
aan de Roermondsweg 203 en Roermondseweg ongenummerd in
Weert.

Advies

Initiatiefnemer meedelen dat medewerking kan worden verleend via
een herziening van het bestemmingsplan of een Omgevingsvergunning
(conform bijgevoegde conceptbrief).

Besluit

Akkoord met advies.

3

Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

15 juli 2014

Openbaar
Afwezig: wethouder Van Eersel
wethouder Gabriëls

11
I

Registratienr.

BW-007454

Onderwerp

Concept Beleidsplan Politie Limburg 2015-2018 'Betekenisvolle
interventies: begrenzen, beschermen en bekrachtigen'.

Advies

- Kennisnemen van het concept Beleidsplan Politie Limburg 20152018 'Betekenisvolle interventies: begrenzen, beschermen en
bekrachtigen'.
- Besluiten om het concept beleidsplan aan de hand van het
raadsvoorstel ter kennisname aan de raad voor te leggen, met het
verzoek om eventuele zienswijzen kenbaar te maken.

12
I

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007462

Onderwerp

tijdelijk extra inzet in verband met De Kanteling

Advies

Besluiten:
1. een eenmalige subsidie te verlenen aan het Algemeen
Maatschappelijk Werk Midden-Limburg van maximaal € 12.012,- voor
deelname aan de pilot Wmo toegang De Kanteling, conform
bijgevoegde concept-beschikking;
2. een eenmalige subsidie te verlenen aan Punt Welzijn van maximaal €
35.200,- voor deelname aan de pilot Wmo toegang De Kanteling,
conform bijgevoegde concept-beschikking;
3. De commissie Welzijn te informeren via de TILS-lijst.

Besluit

Akkoord met advies.
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13
R

Registratienr.

BW-007463

Onderwerp

Mediation over bospaden in Altweerterheide.

Advies

Vaststellen dat op basis van de vaststellingsovereenkomst in de
mediation:
- het nieuwe bospad is aangelegd,
- bezwaarmakers hun bezwaren hebben ingetrokken,
- daarmee de beslissing op het bezwaar is vervallen,
- daarmee tevens de basis voor het beroep bij de rechtbank is vervallen
en dat beroep ingetrokken wordt,
en
partijen bij de mediation daarover berichten.

14
R

15
R

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007464

Onderwerp

Aanwijzing/benoeming toezichthouder

Advies

De heer P.J.L. Beltz aanwijzen als toezichthouder op grond van artikel
6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en het
benoemen als onbezoldigd ambtenaar met de titel van
opsporingsbevoegdheid.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007465

Onderwerp

Overeenkomst aanleg leidingen Stationsplein 1, 3, en 5

Advies

In stemmen met de in de overeenkomst opgestelde voorwaarden en
het machtigen van mevrouw M.J.M. Meertens, directeur sector Ruimte
voor het ondertekenen van de overeenkomst.

Besluit

Akkoord met advies.
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R

17

R

18
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Registratienr.

BW-007466

Onderwerp

Aangepaste aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit
milieu, bouwen en gebruik van Lemmers Foodgroup BV voor het
veranderen van een legkippenhouderij en eierverwerkend bedrijf,
gelegen aan de Koenderstraat 9, 6003 PR te Weert.

Advies

Instemmen met het besluit om de door Lemmers Foodgroup BV
gevraagde omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 en
artikel 2.6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
geheel te weigeren voor:
de activiteit het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd
met een bestemmingsplan (art. 2.1, lid 1 onder c);
de activiteit bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a);
de activiteit milieu (art. 2.1, lid 1 onder e).

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007467

Onderwerp

Vaststellen advies inzake de reikwijdte en het detailniveau van het nog
op te stellen milieueffectrapport van Lemmers Food Group BV voor het
wijzigen en uitbreiden van de inrichting aan de Koenderstraat 9 te
Weert.

Advies

Vaststellen van het advies inzake de reikwijdte en het detailniveau op
grond van artikel 7.24, derde lid van de Wet milieubeheer.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007468

Onderwerp

Invorderen van een dwangsom op het perceel gelegen aan de
Koenderstraat 9.

Advies

Overgaan tot invordering van een verbeurde dwangsom over de
periode van 10 februari 2014 tot en met 16 februari 2014.

Besluit

Akkoord met advies.
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Registratienr.

BW-007471

Onderwerp

Bezwaarschrift tegen beslissing tot weigering inschrijving Verklaring
onder ede over huwelijksontbinding door overlijden vrouw in de BRP

Advies

1. Ongegrond verklaren van het ingekomen bezwaar conform
bijgevoegd concept beslissing op bezwaar;
2. In stand laten van het primaire besluit van 13 maart 2014.

20
R

21
I

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007472

Onderwerp

Verzoek om handhaving ten aanzien van de standplaats voor oliebollen
op de Markt.

Advies

Besluiten om niet te voldoen aan het verzoek en verzoeker berichten
conform bijgevoegde conceptbrief/-beslissing.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007473

Onderwerp

Inkoop van de JeugdzorgPlus (gesloten Jeugdzorg)

Advies

1. Instemmen met het bijgevoegde voorstel voor de inkoop van
JeugdzorgPlus, zoals voorgelegd aan de gemeenten in zorggebied Zuid,
op basis waarvan er een inkoopteam Zuid geformeerd wordt om de
onderhandelingen aan te kunnen gaan met de JeugdzorgPlus
instellingen namens de gemeenten in de regio Zuid.
2. Informeren van de raad via TILS.

22
I

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007474

Onderwerp

Verlenen subsidies Lokale Educatieve Agenda 2014-2015

Advies

Verlenen subsidies Lokale Educatieve Agenda 2014-2015

Besluit

Akkoord met advies.
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Registratienr.

BW-007476

Onderwerp

Instemmen met de beantwoording van de brief van Weert Televisie.

Advies

Instemmen met de beantwoording van de brief van Weert Televisie met
als onderwerp 'Paracommercie Weert FM'.

Besluit

Akkoord met advies inclusief tekstuele aanpassing in de brief.

Registratienr.

BW-007477

Onderwerp

Flexibele maatschappelijke opvang

Advies

Besluiten om:
1. bijgevoegde voortgangsrapportage (juli 2014) vast te stellen en toe
te zenden aan de centrumgemeente Venlo;
2. aan de stichting Zelfregiecentra NL een subsidie te verlenen van €
35.353,- voor de periode april-juli 2014 als bijdrage in de kosten van
de flexibele maatschappelijke opvang, conform bijgevoegde conceptbeschikking;
3. bij de gemeente Venlo een aanvullende subsidie aan te vragen van
€ 88.250,- voor de periode augustus-december 2014, conform
bijgevoegde concept-aanvraag;
4. de raad te informeren via de TILS-lijst.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007478

Onderwerp

Bij herhaling handelen in strijd met de verleende vergunning voor een
vaste standplaats op de weekmarkt.

Advies

Besluiten om de geldende vergunning voorwaardelijk te schorsen en om
vergunninghouder te berichten conform bijgevoegde conceptbrief/beslissing.

Besluit

Akkoord met advies.
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I

Registratienr.

BW-007480

Onderwerp

Risicobeheersing in het sociaal domein

Advies

Besluiten de raad te informeren over risicobeheersing in het sociaal
domein conform de bijgevoegde ontwerp-raadsinformatiebrief.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007488

Onderwerp

toekennen activiteitengeld en verlengen convenanten
combinatiefunctionarissen tot en met 31 december 2014

Advies

Besluiten om
1. Het activiteitengeld voor 2013 en 2014 van € 30.000 per jaar toe
te kennen aan Punt Welzijn zoals deze middels de prioriteiten zijn
toegekend
2. Verlengen van de convenanten met betrekking tot de
combinatiefunctionarissen van Punt Welzijn, Rick, atletiek, handbal,
hockey, zwemmen, Philips van Horne S.G. en Het Kwadrant tot en
met 31 december 2014.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007455

Onderwerp

Opheffen commissie voor de bezwaarschriften Sociale Zaken huidige
vorm en overgaan tot ambtelijk horen binnen de afdeling WIZ met
ingang van 1 september 2014.

Advies

1.

De commissie voor de bezwaarschriften Sociale Zaken huidige
vorm opheffen met ingang van 1 september 2014 en overgaan
tot het ambtelijk horen binnen de afdeling WIZ.
2.
De commissieleden middels bijgevoegde conceptbrief hierover
informeren.
3.
Aanwijzen van de volgende personen om ambtelijk te horen
binnen de afdeling WIZ:
mevrouw mr. K.A.H. van de Laar (medewerker bezwaar en
beroep WIZ)
mevrouw mr. K. Chedi (medewerker bezwaar en beroep WIZ)
mevrouw M.C. Lambers (medewerker bezwaar en beroep
WIZ)
de heer mr. V. Paulissen (medewerker bezwaar en beroep
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Afwezig: wethouder Van Eersel
wethouder Gabriëls
(inhuur)
mevrouw M.M.H.F. Rosbergen (juridisch beleidsadviseur sector
Inwoners)
4.
Op langere termijn nader onderzoek en uitwerking van de
bezwaarprocedure gemengde vorm (ambtelijk horen en
onafhankelijke bezwarencommissie), rekening houdend met
de landelijke trend en de (inter) gemeentelijke
samenwerking.
5.
Alle betrokken partijen tijdig informeren.

29
CS

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007481

Onderwerp

De Legende van de Rogstaekers Weert 600 jaar stad

Advies

1. Kennis nemen van de financiële afrekening van musical De Legende
2. Instemmen met een terugbetaling conform eerdere afspraak van de
door de gemeente gemaakte kosten

Besluit

Niet akkoord met 2. College besluit dat de door de gemeente gemaakte
kosten van €7.8861,- conform afspraak geheel moeten worden terug
betaald.
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30
R

Registratienr.

BW-007484

Onderwerp

VNG Ledenraadpleging afspraken vergoedingen inzameling, overslag,
transport, sortering en vermarkting kunststof verpakkingsafval

Advies

Instemmen met het onderhandelaarsakkoord vergoedingen inzameling,
overslag, transport, sortering en vermarkting kunststof
verpakkingsafval via het door VNG toegezonden electronische
stemformulier

Besluit

Akkoord met advies.

Aldus vastgesteld bij zomermandaat d.d. 22 juli 2014,
namens burgemeester en wethouders,

A.A.M.M. Heijmans,
burgemeester
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