Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

26 maart 2013

Openbaar
Afwezig: wethouder Coolen

1

Onderwerp

Notulen van de B&W-vergaderingen d.d. 12 maart 2013.

Advies

2
R

Besluit

Akkoord.

Registratienr.

BW-005690

Onderwerp

Evaluatie en herijking hondenpoepbeleid.

Advies

Kennis nemen van de nota “Evaluatie en herijking hondenpoepbeleid”.
Instemmen met de herijking van het hondenpoepbeleid.

3
R

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005734

Onderwerp

Verzoek voor het oprichten van een vrijstaande woning op het perceel
Boshoverweg 31a te Weert.

Advies

1. Geen medewerking verlenen aan het verzoek van de familie
Adriaens voor het oprichten van een vrijstaande woning op het perceel
Boshoverweg 31a te Weert.
2. De familie Adriaens wijzen op de mogelijkheden voor het oprichten
van een afhankelijke woonruimte.
3. Aanvragers berichten conform bijgevoegde antwoordbrief.

Besluit

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

26 maart 2013

Openbaar
Afwezig: wethouder Coolen

4
I

Registratienr.

BW-005751

Onderwerp

Bezwaar tegen subsidieverlening 2013

Advies

1. Besluiten tot het gegrond verklaren van het ingekomen bezwaar van
de ouderenvereniging “H. Cornelius” Swartbroek tegen de
subsidieverlening 2013, voor zover het bezwaar betrekking heeft op de
toegepaste grondslag voor de bijdrage in de huisvestingskosten
2. Besluiten tot het herroepen van het bestreden besluit en besluiten
om de gemiddelde goedgekeurde huurkosten van “H. Cornelius”
Swartbroek over 2011 en 2012 vast te stellen op € 3.860,- uitgaande
van het werkelijke gebruik van de accommodatie
3. Besluiten aan ouderenvereniging “H. Cornelius” Swartbroek voor het
jaar 2013 een subsidie te verlenen van maximaal € 2.205,- conform
bijgaande concept beschikking.

5
I

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005766

Onderwerp

Centrum voor Jeugd en Gezin

Advies

1. Vaststellen van het jaarverslag 2012 Centrum voor Jeugd en Gezin
2. Vaststellen van het beleidsplan 2013 voor het Centrum voor Jeugd
en Gezin

6
R

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005767

Onderwerp

Reactie op brief over bereikbaarheid garage in relatie tot
herinrichtingsplannen stationsomgeving

Advies

Instemmen met antwoordbrief over toegankelijkheid garage

Besluit

Akkoord met advies.

2

Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

26 maart 2013

Openbaar
Afwezig: wethouder Coolen

7
R

Registratienr.

BW-005770

Onderwerp

Verkoop landbouwperceel Trumpertweg sectie E, nr. 4258, E 4259
gedeeltelijk

Advies

1. Instemmen met de koopovereenkomst met Wilton Weert B.V.
(Fruithandel Princen)
2. Dhr. Th.J.H.M. van Tilburg, hoofd afdeling projectontwikkeling
machtigen om de overeenkomst te ondertekenen.

8
R

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005780

Onderwerp

Bezwaarschrift tegen het besluit waarbij aan schutterij St.Sebastianus
Laar maatwerkvoorschriften zijn opgelegd.

Advies

1. het bezwaarschrift:
a. gegrond verklaren voor wat betreft het gestelde over het ontbreken
van een wettelijke grondslag en de handhaafbaarheid van de
maatwerkvoorschriften onder 1.1 tot en met 1.4 en voor wat betreft
het gestelde over het vervallen van voorschrift 1.5 tot en met 1.8 als
gevolg van het ontbreken van een wettelijke grondslag van voorschrift
1.1;
b. voor het overige ongegrond verklaren;
2. het primaire besluit herroepen, de opgelegde maatwerkvoorschriften
intrekken en hiervoor in de plaats geen nieuw besluit nemen.

Besluit

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

26 maart 2013

Openbaar
Afwezig: wethouder Coolen

9
R

10
R

Registratienr.

BW-005792

Onderwerp

Financiële afhandeling uitvoeringsmiddelen Keyport2020 en juridische
ondersteuning Keyport2020.

Advies

1.

Instemmen met het verzoek van Keyport2020 om de financiële
afhandeling van de uitvoeringsmiddelen van Keyport2020 uit te
voeren onder de in het advies genoemde voorwaarden.

2.

in principe akkoord gaan met het beschikbaar stellen van juridische
ambtelijke capaciteit t.b.v. de Stichting Keyport2020, die door de
Stichting aan de gemeente vergoed wordt.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005793

Onderwerp

Zienswijzen tegen omgevingsvergunning voor realisatie van ecoduct
Weerter- en Budelerbergen.

Advies

1. Kennisnemen van de ingediende zienwijzen;
2. Verlenen van de omgevingsvergunning voor de realisatie van het
ecoduct Weerter- en Budelerbergen.

Besluit

Akkoord met advies.
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Van

26 maart 2013

Openbaar
Afwezig: wethouder Coolen
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12
R

13
BV

Registratienr.

BW-005795

Onderwerp

Aanbesteding indicatiestelling en Europese aanbesteding hulpmiddelen

Advies

-

Instemmen met het Europees aanbesteden van de levering van
hulpmiddelen aan mensen met een beperking samen met de
gemeente Nederweert.

-

Instemmen met een meervoudig onderhandse procedure met
betrekking tot de aanbesteding indicatiestelling Wmo samen met
de gemeente Nederweert.

-

Instemmen met het aangetekend opzeggen van de huidige
overeenkomsten met de huidige hulpmiddelenleverancier Welzorg
en de indicatiestellende organisatie MO-zaak met ingang van 1
januari 2014.

-

Instemmen met het inhuren van het CBP voor het begeleiden van
beide aanbestedingen, conform de bijgevoegde offerte. De kosten
voor ondersteuning door het CBP delen met de gemeente
Nederweert naar rato van het inwonersaantal.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005798

Onderwerp

Bestemmingsplan ‘Industrieterrein Leuken Noord'

Advies

Besluiten de raad voor te stellen het bestemmingsplan 'Leuken Noord'
gewijzigd vast te stellen.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005799

Onderwerp

Onderzoek kostendekkendheid leges.

Advies

-

Instemmen met onderzoek kostendekkendheid tarieventabel leges
2013;

-

Het beschikbaar stellen van een budget ad € 22.350,-.

Besluit

Akkoord met advies.
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Afwezig: wethouder Coolen
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15
R

Registratienr.

BW-005801

Onderwerp

Budgetoverheveling van 2012 naar 2013.

Advies

Overhevelen van restantbudgetten tot een totaal bedrag van
€ 1.825.400,53 (€ 1.055.051,12 'reguliere' overhevelingen en
€ 770.349,41 dat via de resultaatbestemming wordt toegevoegd aan
reserves en voorzieningen) van 2012 naar 2013.

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Cardinaal tot aanpassing.

Registratienr.

BW-005804

Onderwerp

Bestemmingsplan 'Beekstraatkwartier'.

Advies

Aan de raad voorstellen:
1. Het bestemmingsplan 'Beekstraatkwartier' gewijzigd vast te stellen.
2. Het bestemmingsplan 'Beekstraatkwartier' aan te merken als
authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de kadastrale
ondergrond en GBKN van januari 2013.
3. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan
'Beekstraatkwartier'.

16
R

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005805

Onderwerp

Verzoek om een tegemoetkoming in planschade.

Advies

Toekennen van een tegemoetkoming in planschade.

Besluit

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

26 maart 2013

Openbaar
Afwezig: wethouder Coolen

17
R

18
I

Registratienr.

BW-005807

Onderwerp

Bezwaarschrift tegen het besluit tot invordering van dwangsommen.

Advies

1.

Het bezwaarschrift gegrond verklaren voor wat betreft het gestelde
dat niet het maximale bedrag aan dwangsommen is verbeurd en
voor het overige ongegrond verklaren;

2.

het primaire besluit herroepen en hiervoor in de plaats besluiten
over te gaan tot invordering van het verbeurde bedrag per week ad
€ 3.000,=;

3.

besluiten tot opschorting van de invordering van het verbeurde
bedrag per week ad € 3.000,= totdat door de rechtbank Limburg
uitspraak is gedaan op een ingediend beroepschrift tegen het
besluit op bezwaar; indien geen beroep wordt ingesteld dient het
bedrag binnen zes weken na bekendmaking van het besluit op
bezwaar te worden betaald;

4.

het verzoek om vergoeding van proceskosten toewijzen en het te
vergoeden bedrag vaststellen op € 944,=.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005808

Onderwerp

Verlenen subsidie 2013 aan Rijvereniging Equinus.

Advies

1. Toepassen van de hardheidsclausule artikel 23 van de
'Deelsubsidieverordening Sport 2013' ;
2. Besluiten om in afwijking van artikel 5, lid 1c aan Rijvereniging
Equinus in 2013 een subsidie te verlenen van € 3.307,20 conform
bijgevoegde concept-beschikking.

Besluit

Akkoord met advies.
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Registratienr.

BW-005813

Onderwerp

Aanbesteding fase 1 herinrichting Werthaboulevard en horecagedeelte
Bassin.

Advies

Opheffen geheimhouding financiële bijlage bij raadsvoorstel 000770,
herinrichting Werthaboulevard en horecagedeelte Bassin.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005815

Onderwerp

Fusieonderzoek Westrom- De Risse Groep.

Advies

1. Kennisnemen van het voorgenomen fusieonderzoek Westrom- De
Risse Groep.
2. De raadsleden informeren middels bijgevoegde brief van het
Algemeen bestuur van De Risse Groep.

21
R

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot tekstuele
aanpassing.

Registratienr.

BW-005819

Onderwerp

Impulsgelden EHS

Advies

1. Instemmen met de brief gericht aan het College van Gedeputeerde
Staten van de provincie Limburg.
2. De brief in de bijlage verzenden aan de overige gemeenten in
Midden Limburg met het verzoek dit initiatief te ondersteunen en dit
kenbaar te maken bij Gedeputeerde Staten van Limburg.

Besluit

Akkoord met advies; mandaat burgemeester tot tekstuele aanpassing
in de brief.
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Van
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Openbaar
Afwezig: wethouder Coolen

22
R

Registratienr.

BW-005822

Onderwerp

Bezwaarschriften tegen verkeersbesluit Prins Bernhardstraat Stramproy

Advies

1. Bezwaarschriften ongegrond verklaren;
2. Afsluiting Prins Bernhardstraat tussen Parklaan en Sint Maartenslaan
in stand laten.

23
BV

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005823

Onderwerp

Gewijzigde planning jaarrekening 2012

Advies

1) Kennis nemen van de gewijzigde planning van de jaarrekening
2012;
2) Gemeenteraad via de Tils-lijst hierover informeren;
3) Nieuwe behandeldata verwerken in de agenda's van B&W.

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Cardinaal tot tekstuele
aanpassing.

9

Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

26 maart 2013

Openbaar
Afwezig: wethouder Coolen

Registratienr.

BW-005800

24

Onderwerp

Verlenging convenanten combinatiefunctionarissen voortgezet
onderwijs

I

Advies

Besluiten tot het:
1.

Verlengen van de samenwerkingsovereenkomsten vanaf 1 januari
2013 met het Kwadrant en Philips van Horne S.G. conform
bijgaande conceptovereenkomsten in het kader van een
combinatiefunctionaris en kennisnemen van de huidige stand van
zaken.

2.

Toekennen van een bijdrage van € 4.000 per jaar per school (0,2
fte per school).

3.

Machtigen van Wethouder Litjens om de convenanten te
ondertekenen (bevoegdheid burgemeester).

4.

Niet verlengen van de samenwerkingsovereenkomsten met
basisschool Aan de Bron.

5.

Informeren van de raad via de TILS-lijst.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005830

25

Onderwerp

Regionaal Kennis en Expertise Centrum

I

Advies

Toezenden aan de leden van de raad:
de in het kader van het Regionaal Kennis- en Expertisecentrum
beschikbare stukken (intentie-overeenkomst, locatieonderzoek,
ruimtelijk- functioneel programma van eisen en de bij de provincie
ingediende subsidieaanvraag).

Besluit

Akkoord met advies.

10

Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

26 maart 2013

Openbaar
Afwezig: wethouder Coolen

Registratienr.

BW-005776

26

Onderwerp

Kledinginzameling.

R

Advies

Voor de periode van 8 jaar vergunning verlenen voor het inzamelen
van gebruikte kleding en textiel aan Reshare (Leger des Heils).

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005786

27

Onderwerp

Vervanging gladheidmeldstation.

R

Advies

Akkoord gaan met de vervangingsinvestering.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005844

28

Onderwerp

Juridisch advies Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en
notarissen inzake 'staatssteun'.

R

Advies

Kennisnemen van het juridisch advies van Pels Rijcken & Droogleever
Fortuijn advocaten en notarissen d.d. 26 maart 2013 en het advies ter
bespreking toesturen aan de leden van de gemeenteraad.

Besluit

Akkoord met advies

Registratienr.

BW-005810

Onderwerp

17e tussenrapportage aan de commissie RO

29

Project Complex Poort van Limburg
R

Advies

Instemmen met de 17e tussenrapportage en de bijgevoegde risico
analyse d.d. 25 maart 2013 en deze documenten ter kennisname aan
de commissie RO aanbieden door middel van de begeleidende brief.

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Kirkels tot tekstuele
aanpassing.

Registratienr.

BW-005784

11
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26 maart 2013

Openbaar
Afwezig: wethouder Coolen

30

Onderwerp

Extra middelen arbeidsmarktregio

I

Advies

1. Instemmen met het onderschrijven van de intentieverklaring project
'ontsluiting werkzoekendenbestand'.
2. Verlenen van mandaat aan wethouder Litjens tot ondertekening van
de intentieverklaring project 'ontsluiting werkzoekendenbestand'.
3. Verlenen van mandaat aan wethouder Litjens voor indiening van het
projectplan 'ontsluiting werkzoekendenbestand'.

Besluit

Akkoord met advies.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 02 april 2013
de secretaris,
de burgemeester,

12

