Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

1

26 februari 2013

Onderwerp

openbaar

Notulen van de B&W-vergadering d.d. 19 februari 2013.

Advies

2

R

3
I

Besluit

Akkoord.

Registratienr.

BW-005557

Onderwerp

Zienswijzen tegen het ontwerpbesluit naar aanleiding van het verzoek
om handhaving met betrekking tot het perceel gelegen aan de
Kruisstraat 66 te Stramproy.

Advies

1.

kennisnemen van de ingediende zienswijzen;

2.

het ingediende verzoek om handhaving:
a. toewijzen voor wat betreft het gestelde over de emissie van wit
stof en over het niet gesloten houden van de deuren van de
mestloods nummer 8;
b. voor het overige afwijzen;

3.

aan maatschap Kunnen, Kruisstraat 66, Stramproy, op te leggen
een last tot naleving van voorschrift 1.1.1 en voorschrift 17.6.3 van
de op 2 juni 2010 verleende omgevingsvergunning, onder een
dwangsom van € 1.250,00 per keer, voor iedere keer dat genoemd
voorschrift wordt overtreden, met een maximum van € 12.500,00
en hierbij een begunstigingstermijn te stellen van vier weken.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005577

Onderwerp

Vaststellen subsidie 2013 Cantarella (Dancing Kids)

Advies

1. Toepassen van de hardheidsclausule artikel 23 van de
Deelsubsidieverordening Sport 2013 en hieraan de verplichtingen te
verbinden zoals opgenomen in bijgevoegde concept-beschikking;
2. Besluiten om in afwijking van artikel 3 en artikel 5, lid 1a van de
Deelsubsidieverordening sport 2013 de subsidie aan Cantarella voor
2013 vast te stellen op € 1.358,80 voor de activiteit dans, conform
bijgevoegde concept-beschikking.

Besluit

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

4
I

26 februari 2013

openbaar

Registratienr.

BW-005583

Onderwerp

Vaststellen subsidie 2013 Stichting Vrije Jeugd Groenewoud

Advies

1. Toepassen van de hardheidsclausule artikel 23 van de
Deelsubsidieverordening Sport en hieraan de verplichtingen te
verbinden zoals opgenomen in bijgevoegde concept-beschikking;
2. Besluiten om in afwijking van artikel 3 en artikel 5 lid 1.a de subsidie
aan Stichting Vrije Jeugd Groenwoud voor 2013 vast te stellen op
€4.940,-, conform bijgevoegde concept-beschikking.
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005584

Onderwerp

Subsidie Ouderenvereniging Willibrordus 2013 (zang)

Advies

1. Toepassen van de hardheidsclausule artikel 17 van de
Deelsubsidieverordening Cultuur 2013 en hieraan de verplichting
verbinden dat de statuten uiterlijk 1 juli 2013 moeten zijn aangepast,
conform de beschrijving in bijgevoegde concept-beschikking;
2. Besluiten om in afwijking van artikel 3 van de
Deelsubsidieverordening Cultuur 2013 aan ouderenvereniging St.
Willibrordus voor 2013 voor de activiteit zang een subsidie te verlenen
van € 655,-, conform bijgevoegde concept-beschikking.
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005594

Onderwerp

Kennisnemen van tussentijdse bevindingen 2012 Deloitte Accountants

Advies

a. Kennisnemen van de tussentijdse bevindingen 2012 van de
accountant en akkoord gaan met de opgestelde reactie op deze
bevindingen.
b. De boardletter, de managementletter en de reactie daarop via de
TILS-lijst ter kennis brengen van de raad.

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Cardinaal tot tekstuele
aanpassing advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
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26 februari 2013

openbaar

Registratienr.

BW-005606

Onderwerp

De jaarrapportage 2011, het jaarplan 2012 en het (concept)jaarplan
van het Veiligheidshuis Midden-Limburg

Advies

Instemmen met de jaarrapportage 2011, het jaarplan 2012 en het
(concept)jaarplan 2013 van het Veiligheidshuis Midden-Limburg

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005626

Onderwerp

Vaststellen subsidie 2013 aan Parkinson Vereniging Weert

Advies

1. Toepassen van de hardheidsclausule artikel 35 van de
Deelsubsidieverordening Welzijn 2013 en artikel 19 van de Algemene
subsidieverordening Welzijn en evenementen;
2. Besluiten de subsidie aan de Parkinson Vereniging Weert voor 2013
vast te stellen op €340,- in afwijking van artikel 3 lid 1 van de
Algemene subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 en artikel
5 lid 2 van de Deelsubsidieverordening Welzijn 2013, conform
bijgevoegde concept-beschikking.

9
I

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Coolen tot tekstuele
aanpassing advies.

Registratienr.

BW-005627

Onderwerp

Vaststellen subsidie 2013 aan Zonnebloemvereniging Weert

Advies

1. Toepassen van de hardheidsclausule artikel 19 van de Algemene
subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013;
2. Besluiten om de subsidie aan de Zonnebloemvereniging Weert voor
2013 vast te stellen op € 500,- in afwijking van artikel 3 lid 1 van de
Algemene subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013, conform
bijgevoegde concept-beschikking.

Besluit

Akkoord met advies.
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26 februari 2013

openbaar

Registratienr.

BW-005628

Onderwerp

Vaststellen subsidie 2013 aan Zonnebloemvereniging StramproyTungelroy

Advies

1. Toepassen van de hardheidsclausule artikel 19 van de Algemene
subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013;
2. Besluiten om de subsidie aan de Zonnebloemvereniging StramproyTungelroy voor 2013 vast te stellen op € 500,- in afwijking van artikel 3
lid 1 van de Algemene subsidie-verordening Welzijn en evenementen
2013, conform bijgevoegde concept-beschikking.
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005629

Onderwerp

Verlenen subsidie 2013 aan Stichting Tafeltje-Dek-Je

Advies

1. Toepassen van de hardheidsclausule artikel 19 van de Algemene
subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013;
2. Besluiten om aan de Stichting Tafeltje-Dek-Je voor 2013 een
subsidie te verlenen van € 50.615,- en voor de verantwoording lid 2 d
van artikel 18 van de Algemene subsidieverordening Welzijn en
evenementen 2013 buiten toepassing te laten, conform bijgevoegde
concept-beschikking.
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005630

Onderwerp

Verlenen subsidie 2013 aan Seniorenvereniging Altijd Jong, Biest-Weert
i.o.

Advies

1. Toepassen van de hardheidsclausule artikel 19 van de Algemene
subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 en hieraan de
verplichtingen te verbinden zoals beschreven in bijgevoegde conceptbeschikking;
2. Besluiten om aan de Seniorenvereniging Altijd Jong, Biest-Weert i.o.
voor 2013 in afwijking van artikel 3 lid 1 van de Algemene
subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 een subsidie te
verlenen van € 1.323,14 conform bijgevoegde concept-beschikking.

Besluit

Akkoord met advies.
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26 februari 2013

Registratienr.

BW-005638

Onderwerp

Vaststellen subsidie 2013 Interculturele Vrouwentref Weert

Advies

1. Toepassen van de hardheidsclausule artikel 35 van de
Deelsubsidieverordening Welzijn;

openbaar

2. Besluiten om in afwijking van artikel 22 lid c de subsidie voor 2013
voor Interculturele Vrouwentref Keent vast te stellen op € 1.000,00
conform bijgevoegde concept-beschikking.
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005640

Onderwerp

Vaststellen subsidie 2013 Werkgroep 8 maart

Advies

1. Toepassen van de hardheidsclausule artikel 19 van de Algemene
subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013;
2. Besluiten om de subsidie aan de Werkgroep 8 maart voor 2013 vast
te stellen op € 600,- in afwijking van artikel 3 lid 1 van de Algemene
subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013, conform
bijgevoegde concept-beschikking.
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005648

Onderwerp

UitvoeringsAgenda Regionaal Arbeidsmarktbeleid.

Advies

1. Vaststellen van de UitvoeringsAgenda Regionaal Arbeidsmarktbeleid
Midden Limburg 2013-2014.
2. De raadsleden informeren via de TILS-lijst.

Besluit

Akkoord met advies.
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26 februari 2013

openbaar

Registratienr.

BW-005649

Onderwerp

Plan van Aanpak Jeugdrisicogroep

Advies

•

Instemmen met het Plan voor Aanpak Jeugdrisicogroep Weert

•

Instemmen met het Privacyreglement Aanpak Jeugdrisicogroep
Weert

•

Instemmen met het ontwerp-persbericht

Besluit

Akkoord met advies; mandaat burgemeester tot tekstuele aanpassing
van het advies.

Registratienr.

BW-005658

Onderwerp

Algemene plaatselijke verordening.

Advies

Raad voorstellen de Algemene plaatselijke verordening te wijzigen
conform concept.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005666

Onderwerp

Nieuwe werkwijze uitvoering Wet tijdelijk huisverbod

Advies

1. Kennis nemen van de evaluatie Wet tijdelijk huisverbod.
2. Instemmen met scenario 3, waarbij hulpofficier van justitie (hOvJ)
per casus bepaalt of hij/zij al dan niet ter plaatse gaat en/of de
casemanager voorafgaande aan het besluit bij de screening betrokken
wordt.
3. Instemmen met mandatering aan de procesmanager huiselijk
geweld in het Veiligheidshuis om indien nodig, direct na een negatieve
Risico-taxatie Huiselijk Geweld (RiHG), een intensief
casemanagementtraject op te starten.
4. Kennisnemen van de overige aanbevelingen in het evaluatierapport,
die in samenwerking met betrokken partnerorganisaties worden
uitgewerkt en geïmplementeerd.
5. Akkoord gaan met het stopzetten van het traject om regionaal
aangesloten te worden op Huisverbod Online.

Besluit

Akkoord met advies; mandaat burgemeester tot tekstuele aanpassing
advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van
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26 februari 2013

openbaar

Registratienr.

BW-005675

Onderwerp

Vaststellen subsidie 2013 Geertenhof

Advies

1. Intrekken van de eerder afgegeven beschikking 2013 d.d. 19
december 2012 door toepassing van artikel 4:49 li1 sub b van de
Algemene wet bestuursrecht;
2. Toepassen van de hardheidsclausule artikel 35 van de
Deelsubsidieverordening Welzijn 2013;
3. Besluiten om de subsidie aan Geertenhof voor 2013 vast te stellen
op € 340,- conform bijgevoegde concept-beschikking.
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005679

Onderwerp

Verlenen subsidie 2013 Wilhelmina '08

Advies

1. Toepassen van de hardheidsclausule artikel 23 van de
Deelsubsidieverordening Sport 2013;
2. Besluiten om met toepassing van artikel 8 lid 1 en in afwijking van
artikel 8 lid 2 van de Deelsubsidieverordening Sport aan
voetbalvereniging Wilhelmina '08 voor 2013 een subsidie te verlenen
van maximaal € 8.767,50 voor het gebruik van sportpark Drakensteyn,
conform bijgevoegde concept-beschikking.

Besluit

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van
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26 februari 2013

Registratienr.

BW-005681

Onderwerp

Vaststellen van de beheersregeling BAG

Advies

Instemmen met de beheersregeling BAG

openbaar

Aanwijzen als beheerder BAG: de teamleider Gegevensbeheer
Aanwijzen als plaatsvervanger: de applicatiebeheerder BAG
Aanwijzen van de landmeetkundige medewerkers van het cluster CGA:
ambtenaren belast met vaststelling definitieve geometrie en tot het
opmaken van verklaringen bij signaleren van wijzigingen in de feitelijke
situatie
Aanwijzen van de handhavers van VTH: ambtenaren bevoegd tot het
opmaken van een proces verbaal van constatering als bedoeld in art.
10 eerste lid onder b van de wet BAG.
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005683

Onderwerp

Vragen ex artikel 40 RvO over blowverbod

Advies

Vragen beantwoorden conform concept.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005692

Onderwerp

Verbinden van aanvullende voorwaarden aan de subsidie aan Stichting
Dagopvang Weert en verlenen subsidie 2013

Advies

1. Besluiten om aan de Stichting Dagopvang Weert voor 2013 een
subsidie te verlenen van € 26.720,- en hieraan aanvullende
verplichtingen te verbinden zoals opgenomen in bijgevoegde conceptbeschikking;
2. Besluiten om deze aanvullende verplichtingen van toepassing te
verklaren op de subisidieverstrekking aan Stichting Dagopvang Weert
voor de duur van de 'Algemene subsidieverordening Welzijn en
evenementen 2013'.

Besluit

Akkoord met advies.
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26 februari 2013

openbaar

Registratienr.

BW-005694

Onderwerp

Aanpassing huurovereenkomst buurtcentrum Moesel

Advies

Instemmen met bijgevoegde aanpassing van de huurovereenkomst
voor buurtcentrum Moesel.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005704

Onderwerp

Email conform artikel 40 RvO van Weert Lokaal inzake tarieven Ozb.

Advies

Brief beantwoorden conform bijgevoegde conceptbrief.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005705

Onderwerp

Bij- en aframen budgetten in verband met subsidieverlening
vrijwilligersorganisaties 2013

Advies

Besluiten om betreffende budgetten bij- dan wel af te ramen, zodat de
subsidieverlening 2013 kan plaatsvinden en het eenmalige nadeel van
€12.056,- te verwerken in de eerste kwartaalrapportage 2013.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005706

Onderwerp

Vragen artikel 40 RvO schriftelijk, betreft zorgbezuinigingen.

Advies

1. Kennisnemen van het schrijven van de SP betreffende vragen artikel
40 RvO schriftelijk, betreffende zorgbezuinigingen
2. Instemmen met bijgevoegde antwoordbrief.
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005708

Onderwerp

Locatie stadhuis Beekstraatkwartier

Advies

Instemmen met bijgaande brief.

Besluit

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van
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26 februari 2013

openbaar

Registratienr.

BW-005713

Onderwerp

Verbinden van aanvullende verplichtingen aan subsidie voor Zwemclub
'De Koêleköpkes' en vaststellen subsidie 2013

Advies

1. Besluiten de subsidie voor 2013 aan Zwemclub 'De Koêleköpkes'
vast te stellen op € 3.380,- en hieraan de aanvullende verplichtingen te
verbinden zoals opgenomen in bijgevoegde concept-beschikking;
2. Besluiten om deze aanvullende verplichtingen van toepassing te
verklaren op de subsidieverstrekking aan Zwemclub 'De Koêleköpkes'
voor de duur van de 'Algemene subsidieverordening Welzijn en
evenementen 2013'.
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005714

Onderwerp

Verbinden van aanvullende verplichtingen aan subsidie voor Zwem- en
vriendenclub 'De IJsberen' en subsidieverlening 2013

Advies

1. Besluiten om voor 2013 subsidie te verlenen aan Zwem- en
vriendenclub 'De IJsberen' van maximaal € 24.684,- en hieraan de
verplichtingen te verbinden zoals opgenomen in bijgevoegde conceptbeschikking;
2. Besluiten om deze aanvullende verplichtingen van toepassing te
verklaren op de subsidieverstrekking aan Zwem- en vriendenclub 'De
IJsberen' voor de duur van de 'Algemene subsidieverordening Welzijn
en evenementen 2013'.
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005719

Onderwerp

Toekennen van een subsidie aan Parochie De Verrezen Christus.

Advies

Toekennen van een subsidie ad € 1.145,00 aan het kerkbestuur van
Parochie De Verrezen Christus voor het vervangen van de verlichting in
de Moeselkapel.

Besluit

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

26 februari 2013

openbaar

Registratienr.

BW-005723

32

Onderwerp

Lijst van vastgoedobjecten in eigendom van de gemeente Weert

R

Advies

Besluiten de lijst van vastgoedobjecten voor de raadsleden ter inzage
te leggen

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Kirkels tot tekstuele
aanpassing advies.

Registratienr.

BW-005699

33

Onderwerp

Inbestedingsmogelijkheid re-integratieopdrachten bij
Werkvcoorzieningschap Risse.

I

Advies

1.

Kennisnemen van het juridisch advies van het CBP inzake het
inbesteden van re-integratieopdrachten bij Werkvoorzieningschap
Risse.

2.

De raadsleden informeren via de TILS-lijst.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005702

34

Onderwerp

Verlenen subsidie instandhouding Tennispark Lichtenberg

R

Advies

Verlenen van een subsidie van € 8.000,- voor onderhoud van
rijksmonumentale onderdelen van Tennispark Lichtenberg en
overmaken toe te rekenen gedeelte van het voorschot aan provinciale
subsidie ad € 28.832,-

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Coolen tot tekstuele
aanpassing.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 05 maart 2013
de secretaris,
de burgemeester,

11

