Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

8 januari 2013

Openbaar
Afwezig: Wethouder Kirkels

1

Onderwerp

Notulen van de B&W-vergadering d.d. 18 december 2013.

Advies

2
R

3
I

Besluit

Akkoord.

Registratienr.

BW-005493

Onderwerp

Bouwplan Gertrudisstraat 3.

Advies

In principe instemmen met het bouwplan en medewerking verlenen
middels een Omgevingsvergunning (uitgebreid) overeenkomstig artikel
2.12 Wabo.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005502

Onderwerp

Vaststellen beleidskader ten behoeve van besluitvorming gemeente
Weert bij humanitaire rampen in het buitenland.

Advies

1. Instemmen met bijgaand concept Beleidskader gemeente Weert 'Een
humanitaire ramp in het buitenland, en dan?'.
2. Voorstellen aan de raad om tot vaststelling van het onder 1.
genoemde beleidskader over te gaan.

4
BV

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005503

Onderwerp

Kennisnemen van brief van Gedeputeerde Staten van Limburg over
begrotingstoezicht 2013

Advies

a. Kennisnemen van de brief van Gedeputeerde Staten van Limburg
van 11 december 2012;
b.De raad informeren via de Tils-lijst.

Besluit

Akkoord met advies.
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Openbaar
Afwezig: Wethouder Kirkels

5
R

6
R

Registratienr.

BW-005505

Onderwerp

Aanwijzen dagen ten behoeve van collectieve festiviteiten 2013.

Advies

Aanwijzen dagen ten behoeve van collectieve festiviteiten 2013 waarbij
de geldende geluidnormen uit het Activiteitenbesluit niet gelden,
conform bijgaand besluit.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005506

Onderwerp

Bezwaarschrift tegen het afwijzen van een verzoek om een
tegemoetkoming in planschade.

Advies

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

7
B

8

I

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005509

Onderwerp

Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 12 december 2012.

Advies

Kennisnemen van de in de raadsvergadering van 12 december 2012
gedane toezeggingen en zorgdragen voor de nakoming daarvan.

Besluit

Akkoord met advies inclusief voorstel tot enige aanpassingen.

Registratienr.

BW-005511

Onderwerp

Convenant t.b.v. Bestuurlijke en geintegreerde aanpak georganiseerde
criminalilteit, bestrijding handhavingsknelpunten en bevordering
integriteitsbeoordelingen.

Advies

Instemmen met ondertekening convenant 'Bestuurlijke en
geïntegreerde aanpak georganiseerde criminaliteit, bestrijding
handhavingsknelpunten en bevordering integriteitsbeoordelingen.'

Besluit

Akkoord met advies.
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9
R

Registratienr.

BW-005512

Onderwerp

Bestemmingsplan Princenweg ongenummerd.

Advies

1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan Princenweg
ongenummerd en het bijbehorende ontwerpbesluit;
2. Instemmen met de overeenkomst waarin afspraken gemaakt zijn
over het verhaal van planschade;
3. Het plan in procedure brengen nadat de overeenkomst getekend is
en het advies dan ook op de TILS-lijst plaatsen.

10
R

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005514

Onderwerp

Verzoek om medewerking te verlenen aan het vestigen van een
hondenpension op het adres Kraanweg 19 te Weert.

Advies

- In principe gevraagde medewerking verlenen met toepassing van
artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening conform bijgevoegde conceptbrief;
- Instemmen met bijgevoegde concept-planschadeovereenkomst.

11
R

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005515

Onderwerp

Bestemmingswijziging percelen van Vereniging Natuurmonumenten.

Advies

1. In principe instemmen met de wijziging van de bestemming van een
aantal percelen in 'Natuur'.
2. Instemmen met de planschadeovereenkomst.

Besluit

Akkoord met advies.
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Openbaar
Afwezig: Wethouder Kirkels

12
R

Registratienr.

BW-005516

Onderwerp

Bestemmingsplan 'Kloosterstraat'.

Advies

1. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Kloosterstraat' en het
ontwerp raadsbesluit.
2. Instemmen met het opstarten van de inspraakprocedure.
3. Dit advies op de TILS-lijst plaatsen.

13
B

Besluit

Akkoord met advies inclusief aanpassing in bijgevoegde kaart.

Registratienr.

BW-005518

Onderwerp

Businessplan Grensinfopunt Euregio Rijn-Maas-Noord

Advies

1. Kennis nemen van het businessplan Grensinfopunt Euregio RijnMaas-Noord en het daarbij behorende begeleidend schrijven van de
directeur van de Euregio
2. Instemmen met de reactiebrief

Besluit

Akkoord met advies inclusief kleine aanpassing in de brief.

Registratienr.

BW-005536

14

Onderwerp

Kennisnemen van initiatiefvoorstel fractie VVD inzake bemensing
raadscommissies.

B

Advies

Kennisnemen van initiatiefvoorstel fractie VVD inzake bemensing
raadscommissies.

Besluit

Akkoord met advies.
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8 januari 2013

Openbaar
Afwezig: Wethouder Kirkels

Registratienr.

BW-005555

15

Onderwerp

Deelname aan het bestuur van de stichting Weert 600 jaar stad.

B

Advies

16

1.

Kennis nemen van de bedenkingen en zienswijzen van de raad
zoals uitgesproken door de raad in de raadsvergadering van 12
december 2012.

2.

Besluiten om de burgemeester voorzitter te laten zijn van de
stichting Weert 600 jaar stad.

3.

De gemeenteraad per brief informeren.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005552

Onderwerp

Locatie bospop 2013

Advies

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Besluit

Kennis nemen van het multidisciplinair advies van de
gezamenlijke hulpdiensten in de regio Limburg-Noord en de
daarbij behorende integrale scenarioanalyse met betrekking tot
de locatie Bospop 2013.
Instemmen met dit multidisciplinaire advies.
De stichting Bospop onder strikte toepassing van voorschriften,
gebaseerd op het multidisciplinaire advies, toestaan om het
Bospop festival 2013 te organiseren op het sportpark Boshoven
en het sportpark hiervoor in gebruik te geven.
Kennis nemen van de brief d.d. 11 december 2012 van het
bestuur van FC Oda inzake terugkeer van het Bospop festival naar
sportpark Boshoven.
Het bestuur van FC Oda berichten conform bijgevoegd
conceptbrief.
De raadscommissie Algemene Zaken d.d. 14 januari 2013 over de
voortgang informeren.

Akkoord met advies inclusief aanpassing in het advies.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 15 januari 2013
de secretaris,
de burgemeester
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