Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

1

6 november 2012

Onderwerp

openbaar

Notulen van de B&W-vergadering d.d. 30 oktober 2012.

Advies

2
I

Besluit

Akkoord.

Registratienr.

BW-005130

Onderwerp

Verder doorvoeren van de Kanteling in de Wmo.

Advies

Aan de raad voorstellen:
1. Instemmen met de notitie Uitwerking Kanteling Weert, inclusief
concept plan van aanpak.
2. Vaststellen van de nieuwe verordening Wmo, ingaande 01-01-2013.
3. Intrekken de Verordening voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning 2012, per 01-01-2013.
4. Afzien van de evaluatie van prestatieveld 6 over 2011.
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005286

Onderwerp

Landgoedontwikkeling Heltenbosdijk 35.

Advies

1. Instemmen met de wijziging van de bestemming van de percelen AF
288 (deels) en AF 289 (geheel) in 'Natuur' en het regelen van het
faunahuis en de tuinberging.
2. Instemmen met bijbehorende planschadeovereenkomsten.
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005288

Onderwerp

Aanvullende externe ondersteuning Cliënten Platform Minima

Advies

1.

Instemmen met het afwijzen van het verzoek voor 146 aanvullende
externe ondersteuning voor het Cliënten Platform Minima.

2.

Instemmen met het toekennen van het activiteitenbudget van
€ 2.350 over het jaar 2013.

3.

Instemmen met bijgevoegde conceptbrief ter beantwoording van
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openbaar

het verzoek van het Cliënten Platform Minima.
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005299

Onderwerp

Realiseren landgoed met gemeenschappelijk wonen Pelmersheideweg
10 te Tungelroy.

Advies

In principe medewerking verlenen aan de realisering van een landgoed
aan de Pelmersheideweg 10 in het kader van de module voor nieuwe
landgoederen uit het Limburgs Kwaliteitsmenu van de provincie
Limburg, middels een bestemmingsplanwijziging (art. 3.1 Wro), mits
de provincie en de regionale kwaliteitscommissie kunnen instemmen
met de stedelijke en landschappelijke invulling en hun adviezen worden
meegenomen.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005310

Onderwerp

Inrichtingsplan chalets locatie Laarveld.

Advies

Instemmen met bijgevoegd inrichtingsplan van de chalets locatie in
Laarveld.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005312

Onderwerp

Initiatief kabelskibaan waterplas IJzeren Man

Advies

1. Instemmen met bijgevoegde notitie van stichting IJzeren Man
2. De gemeenteraad voorstellen in te stemmen met de aanleg van de
kabelskibaan op de gemeentelijke recreatieplas de IJzeren Man
3. De gemeenteraad voorstellen hiervoor een maximale
voorfinanciering te leveren van € 295.000,---, voor de aanleg van de
kabelskibaan
4. De gemeenteraad voorstellen om akkoord te gaan met het beheer
en exploitatie van de kabelskibaan door stichting IJzeren Man
5. Opdracht geven aan stichting IJzeren Man om de efficiencyvoordelen
van de gezamenlijke bedrijfsvoering van de kabelskibaan en het
zwembad inzichtelijk te maken en deze te vertalen naar een verlaging
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van de structurele exploitatiesubsidie.
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Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot aanpassing advies
en raadsvoorstel.

Registratienr.

BW-005321

Onderwerp

Verzelfstandiging weekmarkt Stramproy.

Advies

Besluiten:
A. om de gemeenteraad voor stellen de weekmarkt Stramproy te
verzelfstandigen conform bijgevoegd concept;
B. om, ingeval de raad besluit conform dat voorstel,
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1.

in het Marktreglement en Standwerkersreglement die passages te
schrappen, waarin de markt in Stramproy genoemd wordt,

2.

maar wel voor de weekmarkt in Stramproy als (in het verleden
reeds vastgestelde) marktdag handhaven de woensdag van 12.30
tot 16.30 uur, en

3.

in te stemmen met bijgevoegde concept-tekst van de
overeenkomst tussen gemeente en de stichting van de
marktkoopmensen in Stramproy, die de weekmarkt gaat
organiseren.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005322

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan 'Hoefbemdenweg 4' en afzien van de
vaststelling van een exploitatieplan.

Advies

De raad voorstellen om:
1. het bestemmingsplan 'Hoefbemdenweg 4' gewijzigd vast te stellen,
een en ander op de wijze zoals aangegeven bij de zienswijzen in het bij
het raadsvoorstel behorende conceptbesluit;
2. het bestemmingsplan 'Hoefbemdenweg 4' aan te merken als
authentiek digitaal ruimtelijk plan;
3. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan
'Hoefbemdenweg 4'.

Besluit

Akkoord met advies.
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6 november 2012

openbaar

Registratienr.

BW-005325

Onderwerp

Vertegenwoordigen van de gemeente Weert tijdens vergaderingen van
Vereniging van Eigenaren Complex Poort van Limburg.

Advies

1.

De burgemeester machtigt de portefeuillehouder Ruimtelijke
Ordening.

2.

De portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening machtigt de heer L.
Hotterbeekx om de gemeente te vertegenwoordigen en om namens
het college besluiten te nemen tot privaatrechtelijke
rechtshandelingen tijdens de vergaderingen van de Vereniging van
Eigenaren Complex Poort van Limburg.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005332

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet van € 120.000,00 voor de
bodemsanering nabij de IJzerenmanweg.

Advies

In te stemmen met het raadsvoorstel over het beschikbaar stellen van
een krediet van € 120.000,00 voor de bodemsanering nabij de
IJzerenmanweg en de kosten ten laste te brengen van de voorziening
Bodemsanering.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005333

Onderwerp

Voortgangsrapportages en projectenoverzicht 4e kwartaal 2012

Advies

1.

De gewijzigde projectenclassificatie vast te stellen;

2.

Kennis te nemen van de voortgangsrapportages van de
Strategische projecten;

3.

Kennis te nemen van de voortgangsrapportages van Zware
projecten en Projecten;

4.

Kennis te nemen van het Totale projectenoverzicht;

5.

In te stemmen met het informeren van de gemeenteraad over de
projectenclassificatie, de voortgangsrapportages van de
Strategische projecten en het totale projectenoverzicht in het
vierde kwartaal door middel van een brief.

Besluit

Akkoord met advies.
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openbaar

Registratienr.

BW-005335

Onderwerp

Uitbreiden van de woning aan de Bocholterweg 160.

Advies

1. Instemmen met de ruimtelijke onderbouwing en het ontwerpbesluit.
2. Instemmen met de planschadeovereenkomst.
3. Instemmen met het opstarten van de procedure. De vergunning
wordt ambtshalve verleend wanneer er geen zienswijzen worden
ingediend.
4. Dit advies op de TILS-lijst plaatsen.
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005341

Onderwerp

Aanwijzing tot incidentele trouwlocatie

Advies

1.

Kennisnemen van het ingekomen aanvraagformulier tot het
voltrekken van een huwelijk op een zelf gekozen locatie

2.

Besluiten tot het aanwijzen van het Munttheater tot incidentele
trouwlocatie ten behoeve van een huwelijksvoltrekking op zaterdag
8 juni 2013 om 13:00 uur, conform bijgevoegde concept
antwoordbrieven.

3.

Besluiten tot het verlenen van mandaat aan de directeur sector
Inwoners, met de mogelijkheid van het verlenen van
ondermandaat aan het hoofd afdeling Publiekszaken, betreffende
de bevoegdheid tot het aanwijzen van een incidentele trouwlocatie
conform de 'Beleidsregels criteria voor de aanwijzing van een
incidentele trouwlocatie'

4.

Besluiten tot het opleggen van geheimhouding over de stukken met
betrekking tot de aanvraag en de antwoordbrieven

Besluit

Akkoord met advies; mandaat burgemeester tot tekstuele aanpassing
advies.

Registratienr.

BW-005347

Onderwerp

Extra financiële bijdrage aan de organisatie Bantopa.

Advies

De raad voorstellen in te stemmen met een eenmalige bijdrage aan
Bantopa ad € 2.621,=.

Besluit

Akkoord met advies.
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openbaar

Registratienr.

BW-005348

Onderwerp

Zienswijzen concept-kadernota en actieprogramma Wmo begeleiding
2013-2014

Advies

1. Vaststellen overzicht zienswijzen;
2. De raad via de TILS-lijst informeren.
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005349

Onderwerp

Aavragen van subsidie door de organisatie van 'Weert in Dialoog’

Advies

Toekennen van € 1.500,00 subsidie aan `Weert in Dialoog’

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005354

Onderwerp

Kenbaar maken bedenkingen en/of zienswijzen stichting Weert 600
jaar stad.

Advies

1. Instemmen met bijgaand raadsvoorstel.
2. Parallel aan de raadsprocedure toestemming vragen aan
gedeputeerde staten.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.
19

Onderwerp

Vaststellen welstandsbeleid.

R

Advies

1.

De raad voorstellen welstandsbeleid vast te stellen en daarbij
welstandsvrije gebieden aan te wijzen conform bijgevoegd concept
Welstandsnota november 2012.

2.

Besluiten om voor aanvragen voor welstandsplichtige
bouwactiviteiten advies van de Welstandscommissie in te winnen
zoals bedoeld in het nieuwe artikel 6.2 lid 1 van het Besluit
omgevingsrecht, met uitzondering van de aanvragen die op grond
van de Welstandsnota door de ambtelijk secretaris kunnen worden
afgedaan.

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Kirkels tot tekstuele
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Registratienr.

BW-005148

Onderwerp

Leveren en installeren van een parkeervoorziening in de parkeergarage
van het nieuwe stadhuis.

Advies

De raad voorstellen een krediet van € 250.000,-- beschikbaar te stellen
voor het leveren en installeren van een parkeervoorziening in de
parkeergarage van het nieuwe stadhuis.

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Coolen tot aanpassing
voorstel.

Registratienr.

BW-005276

Onderwerp

Nieuw minimabeleid Weert

Advies

1.

De raad adviseren om in te stemmen met de notitie “Nieuw
minimabeleid Weert” en te kiezen voor scenario 1;

2.

De raad adviseren de ‘Verordening sociaal cultureel fonds’,
‘verordening langdurigheidstoeslag Weert 2012’ en ‘verordening
categoriale bijzondere bijstand Weert 2012’ in te trekken met
ingang van 1 januari 2013;

3.

De raad adviseren de ‘verordening PMB Weert 2013’ (bijlage IV,
scenario1 ) vast te stellen en deze in werking te laten treden met
ingang van 1 januari 2013;

4.

Onder voorbehoud van instemming door de gemeenteraad,
instemmen met de notitie “Nieuw minimabeleid Weert” en te kiezen
voor scenario 1;

5.

Onder voorbehoud van instemming door de gemeenteraad,
intrekken van ‘beleidsregels langdurigheidstoeslag Weert 2012’ en
‘nadere richtlijnen sociaal cultureel fonds’ per 1 januari 2013;

6.

Onder voorbehoud van instemming door de gemeenteraad,
vaststellen van ‘beleidsregel PMB ouderen’ (bijlage VI) en
‘beleidsregel Vrijwilligersbonus’ (bijlage VII).

Besluit

Akkoord met advies.

7

Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

22
I

6 november 2012

openbaar

Registratienr.

BW-005303

Onderwerp

Begroting en uitvoeringsovereenkomst 2013 Stichting Zwembad De
IJzeren Man

Advies

Aan de raad voorstellen:
a. Vaststellen van de begroting 2013 van Stichting Zwembad De
IJzeren Man.
b. Vaststellen van de voorlopige exploitatiesubsidie op € 518.514,-.
c. Vaststellen van de tarieven 2013 conform bijgevoegd besluit.
d. Vaststellen van de onderhoudssubsidies 2013 voor de technische
installaties op € 196.079,- en voor het gebouw € 12.953,-.
e. Instemmen met de uitvoeringsovereenkomst 2013.

23

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005324

Onderwerp

1.) Afvalwater Akkoord Limburgse Peelen.
2.) Gemeentelijk Rioleringsplan Weert 2012-2016

R

Advies

1.) Het afvalwaterplan Limburgse Peelen als richtinggevend vast te
laten stellen door de gemeenteraad.
2.) Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2012-2016 ter vaststelling aan
bieden aan de gemeenteraad.
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Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot tekstuele
aanpassing raadsvoorstel.

Registratienr.

BW-005326

Onderwerp

Managementrapportages 2012 Stichting Zwembad De IJzeren Man

Advies

Kennisnemen van de 1e en 2e managementrapportage 2012 van de
Stichting Zwembad De IJzeren Man

Besluit

Akkoord met advies.
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6 november 2012

openbaar

Registratienr.

BW-005336

Onderwerp

Art. 40 brief veiligheid fietsers reconstructie Roermondseweg Ittervoorterweg

Advies

In te stemmen met het antwoord op de art. 40 vragen van het
Reglement van Orde van de D66- fractie met betrekking tot de
veiligheid van de fietsers tijdens de reconstructie Roermondseweg Ittervoorterweg.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005337

Onderwerp

Ontrekken van de Rietbroekweg te Stramproy.

Advies

De raad voorstellen om de Rietbroekweg te Stramproy, conform het
bijgevoegde raadsvoorstel, aan het openbaar verkeer te ontrekken.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005340

Onderwerp

- Evaluatie gladheidbestrijding seizoen 2011-2012

Advies

- Kennis nemen van de evaluatie gladheidbestrijding seizoen 20112012
- Instemmen met de voorgestelde aanbevelingen voor het seizoen
2012-2013
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005358

Onderwerp

Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 31 oktober 2012.

Advies

Kennisnemen van de in de raadsvergadering van 31 oktober 2012
gedane toezeggingen en zorgdragen voor de nakoming ervan.

Besluit

Akkoord met advies; inclusief tekstuele aanpassing.

9

Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

6 november 2012

openbaar

Registratienr.

BW-005307

29

Onderwerp

Huisvesting afdeling WIZ in het nieuwe stadhuis.

BV

Advies

In te stemmen met de huisvesting van de afdeling WIZ in het nieuwe
stadhuis.

Besluit

Akkoord met advies.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 13 november 2012
de secretaris,
de burgemeester,
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