Vergadering van burgemeester en wethouders
Van
1

30 oktober 2012
Onderwerp

openbaar

Notulen van de B&W-vergadering d.d. 23 oktober 2012.

Advies

2
R

3
I

Akkoord.

Registratienr.

BW-005138

Onderwerp

Ondersteunen van de restauratie van de Antoniusmolen te Laar

Advies

Indienen van een aanvraag om subsidie bij de provincie voor de
restauratie van de Antoniusmolen te Laar

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005232

Onderwerp

Visie op publieke gezondheid 2011-2016 en meerjarenbeleid publieke
gezondheid 2013-2016 GGD Limburg Noord.

Advies

4
B

5
R

Besluit

1.

kennisnemen van de visie en het meerjarenbeleid GGD

2.

Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005241

Onderwerp

Instemmen met een waarderingsanalyse op een drietal
grondcomplexen van de gemeente Weert.

Advies

Instemmen met een waarderingsanalyse op een drietal
grondcomplexen van de gemeente Weert door Deloitte Real Estate

Besluit

Akkoord met advies inclusief tekstuele aanpassing in het advies.

Registratienr.

BW-005259

Onderwerp

Ondersteunen van de restauratie van de Wilhelmus-Hubertusmolen aan
de Oude Hushoverweg 30

Advies

Indienen van een aanvraag om subsidie bij de provincie voor
restauratie en herbestemmingsonderzoek van de WilhelmusHubertusmolen

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Coolen tot tekstuele
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

30 oktober 2012

openbaar

aanpassing advies.

6
R

Registratienr.

BW-005261

Onderwerp

Herontwikkeling Beekstraatkwartier

Advies

1. Kennisnemen van het taxatierapport betreffende de inbrengwaarde
van het gemeentelijke vastgoed binnen het deelgebied van het plan
Beekstraatkwartier waarop het private initiatief betrekking heeft.
2. Instemmen met het voorstel om de uitkomst van het taxatierapport,
onderverdeeld in 5 hoofdgroepen, als inbrengwaarde te hanteren en
deze informatie beschikbaar te stellen aan de VOF Bypass Beekstraat.
3. Instemmen met het voorstel om in de haalbaarheidstudie als
uitgangspunt te hanteren dat de openbare ruimte volledig op kosten
van de private partijen wordt aangepast.
4. Instemmen met het voorstel om de openbare ruimte welke volgens
het plan van de private partijen wordt bebouwd, in de
haalbaarheidstudie, om niet in te brengen.
5. Instemmen met bijgevoegde brief aan de VOF Bypass Beekstraat

7
I

8
R

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005269

Onderwerp

Verzoek om financiële ondersteuning in het kader van de Wmo van het
Toon Hermans Huis Weert.

Advies

Instemmen met het toekennen een eenmalige subsidie aan het Toon
Hermans Huis Weert ter hoogte van € 7500,=

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005281

Onderwerp

Bezwaarschrift tegen de vergunning voor een standplaats voor de
verkoop van oliebollen op de Markt.

Advies

Besluiten om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en de
bestreden vergunning ongewijzigd in stand te laten en om appellant te
berichten conform bijgevoegde conceptbrief/-beslissing.

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Cardinaal tot aanpassingen in
de brief.
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Van

9
R
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R
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12
R

30 oktober 2012

openbaar

Registratienr.

BW-005283

Onderwerp

Niet naleven maatwerkvoorschriften op het perceel Bassin 8.

Advies

Instemmen met het definitief opleggen van een last onder dwangsom
aan de exploitant van café ’t Anker, Bassin 8, Weert, tot naleving van
de bij besluit van 14 januari 2003 opgelegde maatwerkvoorschriften,
onder een dwangsom van € 1.250,00 per keer, voor iedere keer dat
één of beide maatwerkvoorschriften worden overtreden, met een
maximum van € 12.500,00 en hierbij geen begunstigingstermijn te
stellen.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005285

Onderwerp

Brief over randweg Nederweert aan Provincie Limburg

Advies

Instemmen met bijgevoegde concept-brief over randweg Nederweert
aan de Provincie Limburg

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Kirkels tot tekstuele
aanpassing in brief en advies.

Registratienr.

BW-005295

Onderwerp

Tuindorpstraat vergunningparkeren

Advies

1.

Instemmen met het invoeren van vergunningparkeren zone 3
in de Tuindorpstraat (wijk Fatima)

2.

Vaststellen aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2012, versie 3

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005296

Onderwerp

Verkeersbesluit Prins Bernhardstraat Stramproy

Advies

Vaststellen van het verkeerbesluit.

Besluit

Akkoord met advies.
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Van

13
R

30 oktober 2012

openbaar

Registratienr.

BW-005298

Onderwerp

Dialoogtafel demografische ontwikkeling 22 november

Advies

1. Kennisnemen van het doel en de opzet van de dialoogtafel
demografische ontwikkeling;
2. Instemmen met de basis uitgangspunten zoals verwoord in de
Managementsamenvatting ‘Weertse situatie’ voor de discussie bij de
dialoogtafel.

14
I

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005300

Onderwerp

Definitieve partnerovereenkomst Stichting Konnekt'os.

Advies

1. Instemmen met de ondertekening van de partnerovereenkomst van
de Stichting Konnekt'os.
2. Portefeuillehouder Litjens mandateren voor de ondertekening van de
partnerovereenkomst van de Stichting Konnekt'os.

15
R

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005301

Onderwerp

Startersregeling

Advies

Aan de raad voorstellen:
1. Een aanvullend krediet van € 500.000,- beschikbaar te stellen ter
uitvoering van de startersregeling.
2. De 'Verordening stimuleringsfonds startersregeling gemeente Weert
2007'aan te passen.

16

R

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005302

Onderwerp

Bezwaarschrift tegen het bericht dat dwangsommen zijn verbeurd en
dat wordt overgegaan tot invordering hiervan in verband met het
overtreden van maatwerkvoorschriften.

Advies

Het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk verklaren.

Besluit

Akkoord met advies.
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Van

17
I

30 oktober 2012

openbaar

Registratienr.

BW-005313

Onderwerp

Subsidies activiteiten Lokale Educatieve Agenda

Advies

1. Toekennen € 449.439 voor uitvoering van de Lokale Educatieve
Agenda 2012-2013
2. Toekennen van € 30.000 voor het project PLUSpunt

18
B

19
I

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005316

Onderwerp

OLS 2013 Stramproy

Advies

1.

Kennis nemen van de voorbereidingen op het OLS 2013 in
Stramproy

2.

De raad voorstellen:

a.

Beschikbaar stellen van een werkkrediet van € 150.000,- ten
laste van de algemene reserve i.v.m. de kosten voor het
organiseren van het OLS 2013 in Stramproy.

b.

Noodzakelijke maatregelen en kosten vanuit de werkgroep
Overheid evenals een bovenmatige inzet van gemeentelijk
personeel ten laste brengen van dit krediet; regulier
uitvoerende werkzaamheden ten laste van de exploitatie.

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Coolen tot aanpassing
advies.

Registratienr.

BW-005317

Onderwerp

art.40 brief mbt functioneren wijkagent, bekendheid en zichtbaarheid

Advies

In te stemmen met het antwoord op de art.40 vragen van het
Reglement van Orde van de VVD-fractie met betrekking tot het
functioneren van de wijkagent, bekendheid en zichtbaarheid

Besluit

Akkoord met advies.
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Van

30 oktober 2012

openbaar

Registratienr.
20
B

Onderwerp

Akkoord gaan met de concept-najaarsnota 2012

Advies

Akkoord gaan met de concept-najaarsnota 2012 en deze ter
behandeling voorleggen aan de gemeenteraad conform bijgevoegd
raadsvoorstel

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Cardinaal tot tekstuele
aanpassingen in nota en raadsvoorstel.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 6 november 2012
de secretaris,
de burgemeester,

6

