Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

27 maart 2012

Openbaar
Afwezig: burgemeester Heijmans

1.

Onderwerp

Notulen van de B&W vergadering d.d. 20 maart 2012.

Advies
Besluit

Akkoord.

Registratienr.

BW-004458

2.

Onderwerp

Herziening projectopdracht openbare begraafplaats

R

Advies

Instemmen met bijgaande herziening projectopdracht definitie- en
ontwerpfase Nieuwe Openbare Begraafplaats

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-004546

3.

R.

Onderwerp

Advies

I.

Overeenkomst Gemeenten en Nutsbedrijven in de provincie
Limburg - OGN 2011, in de relatie met de N.V. Stedin
Netten Weert: OGN 2011-Stedin.

II.

Raamovereenkomst grondtransacties met de N.V. Stedin
Netten Weert.

A. Besluiten om met de N.V. Stedin Netten Weert de
overeenkomst ten behoeve van de toepassing van OGN 2011Stedin aan te gaan conform bijgevoegde concepten;
B. Besluiten:
1. om in te stemmen met de bijgevoegde concept-tekst van de
raamovereenkomst grondtransacties met B.V. Stedin Netten
Weert;
2. om, in het kader van artikel 169 lid 4 in samenhang met artikel
160 lid 1 onder e. Gemeentewet, de raad voor te stellen kennis te
nemen van en wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken met
betrekking tot deze overeenkomst conform bijgevoegd conceptraadsvoorstel;
3. Dat de goedkeuring bij deze verleend is, in het geval de raad na
voorstel daartoe geen wensen en/of bedenkingen kenbaar heeft
gemaakt, en dat Stedin dan daarover bericht zal ontvangen.

Besluit

Akkoord met advies.
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Afwezig: burgemeester Heijmans

Registratienr.

BW-004549

4.

Onderwerp

Bouwen in afwijking van verleende vergunning aan de St.
Sebastiaankapelstraat 24.

R.

Advies

Aanschrijven van de eigenaar om de voormalige bedrijfswoning (nu een
agrarisch opstal) in overeenstemming te brengen met de verleende
bouwvergunning.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-004554

5.

Onderwerp

Reactie op besluit inzake principeverzoek wijziging bestemming
recreatiewoning 2e Schoorbaan 2 in burgerwoning.

R.

Advies

Handhaven eerder ingenomen standpunt en dit bevestigen middels
bijgaande brief.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-004555

6.

Onderwerp

Diverse verzoeken om tegemoetkoming in planschade.

R.

Advies

1. Afwijzen van een 6-tal verzoeken om vergoeding van planschade;
2. Toewijzen van een 5-tal verzoeken om vergoeding van planschade.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-004558

7.

Onderwerp

Bezwaarschrift TC Lichtenberg

I.

Advies

- Ongegrond verklaren van het bezwaarschrift van TC Lichtenberg voor
zover gericht tegen het niet verlenen van subsidie voor het gebruik
van een niet gemeentelijke sportaccommodatie.
- Verlenen van een extra subsidie voor het jaar 2012 ad. € 3.320,00 ter
tegemoetkoming in de erfpachtkosten voor tennispark De
lichtenberg.
- Berichten van TC Lichtenberg via bijgaande concept
subsidiebeschikking.

Besluit

Akkoord met advies.
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Openbaar
Afwezig: burgemeester Heijmans

Registratienr.

BW-004566

8.

Onderwerp

Bezwaarschrift tegen afwijzing verzoek om tegemoetkoming
planschade.

R.

Advies

1. Kennisnemen van het bezwaarschrift;
2. Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond verklaren.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-004567

9.

Onderwerp

Instemmen met in procedure brengen ontwerp-bestemmingsplan
'Paardenhouderijen'.

R.

Advies

Instemmen met in procedure brengen ontwerp-bestemmingsplan
'Paardenhouderijen'.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-004570

10.

Onderwerp

Het Project Opschoonteam

I.

Advies

1. Toekennen van een maximale subsidie van € 15.830,- aan Mensana
in verband met het overnemen van het project Opschoonteam. Dit
bedrag ten laste brengen van het veiligheidsbudget.
Instemmen met het plan van aanpak van Mensana over de verdere
doorontwikkeling van het project Opschoonteam.

Besluit

Akkoord met advies inclusief tekstuele aanpassing in advies.

Registratienr.

BW-004571

11.

Onderwerp

Subsidie peuterspeelzaalwerk en toeleiding

I

Advies

1. Verhogen subsidie PUNT welzijn van € 9.750 tot max.€ 14.750
t.b.v. psz Swartbroek
2. Toekennen € 35.000 aan stichting PUNT welzijn t.b.v.
toeleidingsactiviteiten 2012

Besluit

Akkoord met advies.
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Registratienr.

BW-004572

12.

Onderwerp

Toekennen van een garantiesubsidie voor de Bantopa Party 2012.

I.

Advies

Toekennen van een garantiesubsidie ad € 2.000,00 voor de Bantopa
Party 2012.

Besluit

Akkoord met advies inclusief tekstuele aanpassing in advies en brief.

Registratienr.

BW-004576

13.

Onderwerp

Asbestsanering sporthal Stramproy

I

Advies

1. Kennis nemen van de risicobeoordeling van de aanwezigheid van
asbesthoudend materiaal in de sporthal Stramproy.
2. Instemmen met het saneren van alle asbesthoudende wanden in de
sporthal Stramproy.
3. Gebruikers van de sporthal Stramproy informeren via bijgevoegde
concept brief.

Besluit

Akkoord met advies inclusief tekstuele aanpassing in het advies.

Registratienr.

BW-004582

14.

Onderwerp

Toezeggingen raadsvergadering 21 maart 2012.

B

Advies

Kennisnemen van de in de raadsvergadering van 21 maart 2012
gedane toezeggingen en zorgdragen voor de nakoming ervan.

Besluit

Akkoord met advies. Suggestie voor één tekstuele aanpassing.

Registratienr.

BW-004583

15.

Onderwerp

Uitbreiding secretariaat B&W.

BV

Advies

Instemmen met antwoordbrief CDA inzake uitbreiding secretariaat
B&W.

Besluit

Akkoord met advies inclusief tekstuele aanpassing.
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16.

Registratienr.

-

R

Onderwerp

9e Tussenrapportage aan de commissie RO Project Poort van Limburg.

Advies

Instemmen met de 9e tussenrapportage en deze ter kennisname aan
de commissie RO aanbieden door middel van de begeleidende brief.

Besluit

Akkoord met advies. Mandaat wethouder Kirkels tot tekstuele
aanpassing in de rapportage.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 3 april 2012,
de secretaris,
de burgemeester,
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