Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

1

12 maart 2013

Onderwerp

openbaar

Notulen van de B&W-vergadering d.d. 5 maart 2013.

Advies

2
R

Besluit

Akkoord.

Registratienr.

BW-005483

Onderwerp

Wijziging Drank- en Horecawet (DHW)

Advies

1. Instemmen met de voorstellen tot aanpassing van het horecabeleid
naar aanleiding van de nieuwe Drank- en Horecawet per 1 januari
2013;
2. De bestaande 'Drank- en Horecaverordening Paracommercie 2011'
ongewijzigd handhaven en vooralsnog niet overgaan tot aanpassing;
3. Het naleven van het verbod op het schenken van alcohol aan
minderjarigen neerleggen bij de horecaondernemer en deze
verplichting vastleggen in het nieuwe horecaconvenant;
4. De raad in kennis stellen van dit B&W besluit via de TILS-lijst.
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R

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005590

Onderwerp

Aanbesteding fase 1 herinrichting Werthaboulevard en horecagedeelte
Bassin.

Advies

1. Instemmen met een enkelvoudig onderhandse aanbesteding van de
uitvoeringswerkzaamheden van fase 1 aan Kessels BV te Ospel en af te
wijken van het aanbestedingsbeleid.
2. De raad voorstellen een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen ad
€ 776.000,00.
3. Geheimhouding opleggen met betrekking tot het financieel overzicht
fase 1 als niet-openbare bijlage.

Besluit

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

4
I

12 maart 2013

openbaar

Registratienr.

BW-005625

Onderwerp

Verlenen subsidie 2013 aan Stichting Door Sport Ontspannen (DSO)

Advies

1. Toepassen van de hardheidsclausule artikel 35 van de
Deelsubsidieverordening Welzijn 2013 en hieraan de verplichtingen te
verbinden zoals beschreven in bijgevoegde concept-beschikking;
2. Besluiten aan de Stichting Door Sport Ontspannen (DSO) voor 2013
subsidie te verlenen van maximaal € 10.950,- in afwijking van artikel 5
lid 5 van de Deelsubsidieverordening Welzijn 2013, conform
bijgevoegde concept-beschikking.
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Besluit

Akkoord met advies

Registratienr.

BW-005660

Onderwerp

Verlengen van de samenwerkingsovereenkomst met MEE Noord- en
Midden Limburg in 2013

Advies

1. Instemmen met de voortzetting van de
samenwerkingsovereenkomst met MEE Noord- en Miden Limburg in
2013
2. Instemmen met bijgevoegde brief
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Besluit

Akkoord met advies

Registratienr.

BW-005716

Onderwerp

Herontwikkeling Beekstraatkwartier

Advies

1. Instemmen met de herziene bestuursopdracht voor de ontwikkeling
van het Beekstraatkwartier en deze ter vaststelling voorleggen aan de
gemeenteraad.
2. Verzoeken aan de gemeenteraad een krediet beschikbaar te stellen
van € 847.000,-- voor de al gemaakte en te maken plankosten tot 1
juli 2014.

Besluit

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

2

Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

7
R

12 maart 2013

Registratienr.

BW-005735

Onderwerp

Evenementenbeleidsplan

Advies

Het evenementenbeleidsplan:

openbaar

1. Ten aanzien van Hoofdstuk 4, paragraaf 4, Geluid en geluidsoverlast,
de Hinderscorematrix aanpassen van de ingangstijd en maximale
geluidsbelasting;
2. Op enkele punten redactioneel aanpassen;
3. Vaststellen als beleidsregel in de zin van artikel 1:3, vierde lid,
Algemene wet bestuursrecht;
4. De raad in kennis stellen van dit besluit via de TILS-lijst.
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Besluit

Akkoord met advies; mandaat burgemeester tot tekstuele aanpassing
advies.

Registratienr.

BW-005755

Onderwerp

Herhaalde schadeclaim.

Advies

Beantwoorden brief van Gerechtsdeurwaarder Van de Pas B.V. met
herhaalde schadeclaim van de heer L. Feijen middels bijgaande
conceptbrief.

Besluit

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

9
R

12 maart 2013

openbaar

Registratienr.

BW-005757

Onderwerp

Vaststellen van het bestemmingsplan 'Princenweg ongenummerd'.

Advies

Aan de raad voorstellen:
1. Het bestemmingsplan 'Princenweg ongenummerd' gewijzigd vast te
stellen;
2. Het bestemmingsplan 'Princenweg ongenummerd' aan te merken als
een authentiek digitaal ruimtelijk plan gebaseerd op de kadastrale
ondergrond en GBKN van februari 2013;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan
‘Princenweg ongenummerd’.
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Besluit

Akkoord met advies

Registratienr.

BW-005759

Onderwerp

Verzoek om vaststelling van hogere waarden ingevolge de Wet
geluidhinder ten behoeve van het bestemmingsplan 'Kloosterstraat'.

Advies

Vaststellen van hogere grenswaarden.

Besluit

Akkoord met advies

Registratienr.

BW-005760

Onderwerp

Bestemmingsplan 'Kloosterstraat'.

Advies

Aan de raad voorstellen:
1. Het bestemmingsplan 'Kloosterstraat' gewijzigd vast te stellen
overeenkomstig de overwegingen ten aanzien van de zienswijzen en
de ambtshalve overwegingen.
2. Het bestemmingsplan 'Kloosterstraat' aan te merken als authentiek
digitaal plan, gebaseerd op de kadastrale ondergrond en Grootschalige
Basiskaart Nederland (GBKN) van januari 2013.
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Besluit

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

12

R

12 maart 2013

openbaar

Registratienr.

BW-005762

Onderwerp

-

Bezwaarschrift tegen het afwijzen van een handhavingsverzoek
tegen het bedrijfsmatig gebruik van een buitenberging aan de
Moeselschansweg 3 te Weert

-

Ingebrekestelling Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen.

Advies

Besluiten tot:
1. de bezwaren ontvankelijk, gegrond voor zover deze zien op de
opslag, het laden en lossen van garagedeuren ten behoeve van ESGaragedeuren en voor het overige ongegrond te verklaren;
2. het herroepen van het bestreden besluit in die zin dat alsnog wordt
besloten tot het opleggen van een last onder dwangsom aan de
eigenaar wegens het overtreden van de Wabo;
3. het vaststellen van de proceskostenvergoeding op € 472,-- en
4. het afwijzen van de op 26 februari 2013 ingekomen
ingebrekestelling
(conform bijgevoegde conceptbesluiten en conceptbrieven).

13
B

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005764

Onderwerp

Gemeentegids

Advies

Afzien van het aangaan van een nieuw contract met Lokaal Totaal of
een andere uitgever voor de productie van een nieuwe gemeentegids.

Besluit

Akkoord met advies
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

14
I

12 maart 2013

openbaar

Registratienr.

BW-005772

Onderwerp

Gevonden en verloren voorwerpen

Advies

1. Besluiten de wettelijke bewaarfunctie van gevonden of verloren
voorwerpen per 1 april 2013 te beleggen bij de afdeling Personeel,
Informatie en Facilitair en de afdeling Publiekszaken
2. Besluiten bijgevoegde concept “Beleidsregels gevonden en verloren
voorwerpen gemeente Weert 2013” vast te stellen
3. Besluiten tot het aanwijzen van ambtenaren waar de burger aangifte
kan doen van een verloren of gevonden voorwerp, conform bijgevoegd
concept aanwijzingsbesluit
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Besluit

Akkoord met advies

Registratienr.

BW-005777

Onderwerp

Dagvaarding inzake wateroverlast Tobbersdijk

Advies

1. kennis nemen van dagvaarding
2. besluiten tot het voeren van verweer en mevrouw mr. E.Theunissen
van van Boven & Van der Bruggen Advocaten te Roermond machtigen
de gemeente hierbij te vertegenwoordigen.
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Besluit

Akkoord met advies

Registratienr.

BW-005778

Onderwerp

WOB-verzoek WijLimburg mbt inkoopgegevens 2011 en 2012.

Advies

Kennisnemen van het overzicht met begeleidend schrijven.

Besluit

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

12 maart 2013

openbaar

Registratienr.

BW-005779

17

Onderwerp

Voorstellen inzake waardering van de grondexploitaties.

R

Advies

Vaststellen uitgangspunten waardeberekening grondexploitatie
Voorstellen aan de raad de waardering van de grondexploitaties bij te
stellen
Opleggen geheimhouding op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van
de WOB ten aanzien van bijlagen 2 en 3, zonder eindtermijn.

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Kirkels tot tekstuele
aanpassing.

Registratienr.

BW-005771

Onderwerp

Reserves en voorzieningen

Advies

1) Kennis nemen van de richtinggevende dekking vanuit de reserves en
voorzieningen naar aanleiding van de waardering van de
grondexploitaties in de jaarrekening 2012;
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2) exacte cijfers worden opgenomen in de jaarrekening 2012 en maken
onderdeel uit van de resultaatbestemming 2012. Besluitvorming vindt
dan ook plaats door de gemeenteraad.
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Besluit

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

Registratienr.

BW-005769

Onderwerp

Bestemmingsplan Kampershoek-Noord 2010, 1e partiële herziening.

Advies

1.Akkoord gaan met bestuursakkoord met GS van Limburg en
wethouder Kirkels mandateren om dit akkoord te tekenen.
2.Akkoord gaan met dit bestemmingsplan en dit als ontwerp in
procedure brengen.
3.Het bestuursakkoord en het bestemmingsplan op de TILS-lijst
plaatsen.

Besluit

Akkoord met advies.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 26 maart 2013
de secretaris,
de burgemeester,

7

