Vergadering van burgemeester en wethouders
Van
1

9 april 2013
Onderwerp

openbaar
Notulen van de B&W-vergadering d.d. 2 april 2013.

Advies

2
I

Besluit

Akkoord.

Registratienr.

BW-005350

Onderwerp

ontwikkelingen Maatschappelijke Opvang

Advies

1. Besluiten de bijgevoegde voortgangsrapportage Maatschappelijke
Opvang (maart 2013) vast te stellen;
2. Besluiten de raad via de TILS-lijst te informeren.

3

I

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Coolen tot tekstuele
aanpassing.

Registratienr.

BW-005748

Onderwerp

Onderwijsvoorziening voor SBO Het Palet, De Widdonck, De Wijnberg
en De Maaskei en een tweetal gymzalen samengebracht in Regionaal
Kennis en Expertisecentrum.

Advies

De raad voorstellen:
a) een bedrag ter hoogte van € 575.000,00 beschikbaar te stellen voor
de bouwvoorbereiding ten behoeve van een gezamenlijke
onderwijsvoorziening voor SBO Het Palet, De Widdonck, De Wijnberg
en De Maaskei en een tweetal gymzalen op de locatie Beatrixlaan
conform het benoemde normatieve programma van eisen en
b) aan het college de bevoegdheid verstrekken om via het verkrijgen
van subsidie externe dekkingsmiddelen in te zetten ten behoeve van
deze huisvesting.

Besluit

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

4
R

5

R

6

R

7
I

9 april 2013

openbaar

Registratienr.

BW-005773

Onderwerp

Fatimakerk niet voordragen voor het register van rijksmonumenten.

Advies

Geen gehoor geven aan het verzoek van de commissie Cultuurhistorie
en De Kring om de Fatimakerk aan te melden bij de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed en de betrokkenen hiervan in kennis stellen.

Besluit

Wel voordragen, tenzij de status van rijksmonument meer beperkingen
oplegt voor hergebruik dan nu.

Registratienr.

BW-005826

Onderwerp

Beantwoording van vragen commissie RO ivm grondwater Centrale
Zandwinning Weert.

Advies

Instemmen met de beantwoording van de gestelde vragen in de
Commissie RO d.d. november 2012.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005839

Onderwerp

Wijzigen bestemming bedrijfswoning naar burgerwoning aan de
Uilenweg 26.

Advies

In principe medewerking verlenen aan de wijziging van de bestemming
bedrijfswoning naar burgerwoning aan de Uilenweg 26 met toepassing
van een bestemmingsplanherziening (artikel 3.1 Wet ruimtelijke
ordening) mits uit onderzoek is gebleken dat de omliggende bedrijven
niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005847

Onderwerp

Toekennen van een subsidie aan De Aldenborgh.

Advies

Toekennen van een subsidie ad € 1.500,00 aan De Aldenborgh voor de
organisatie van 14 staties nao 14! en de 17e Gelredag.

Besluit

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

8
I

9
R

10
BV

9 april 2013

openbaar

Registratienr.

BW-005848

Onderwerp

Bezwaar tegen subsidieverlening 2013.

Advies

1.

Besluiten tot het gegrond verklaren van het ingekomen bezwaar
van handboogvereniging “Ontspanning” tegen de subsidieverlening
2013, voor zover dit bezwaar betrekking heeft op de onmiddellijke
en volledige weigering van subsidie voor het gebruik van een nietgemeentelijke sportaccommodatie.

2.

Besluiten om het bestreden besluit te herroepen en gelet op artikel
4:51 van de Algemene wet bestuursrecht , als overgangsmaatregel
voor het jaar 2013 aan handboogvereniging “Ontspanning” voor
het gebruik van een niet-gemeentelijke sportaccommodatie
subsidie te verlenen van € 1.030,-. Te weten 50% van het
subsidiebedrag 2012 voor huurkosten op grond van de
(ingetrokken) “Subsidieverordening Welzijn 2006”. Dit om de
vereniging in staat te stellen maatregelen te treffen om de
gevolgen van het nieuwe subsidiebeleid per 2013 te ondervangen.

3.

Besluiten om, gelet op het bepaalde onder 1. en 2., aan
handboogvereniging “Ontspanning”, over het jaar 2013 een
subsidie te verlenen van totaal € 1.082,-, conform bijgaande
concept-beschikking.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005861

Onderwerp

Ondersteunen van de restauratie van molen De Hoop, Coolenstraat 24C
te Swartbroek

Advies

Indienen van een aanvraag om provinciale subsidie voor restauratie en
aanbrengen van verbeteringen aan molen De Hoop

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005864

Onderwerp

Instemmen met reactie op brief van de heer van Kimmenade

Advies

Instemmen met de reactie op de brief van de heer van Kimmenade
inzake antwoorden op vragen burgers.

Besluit

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

11
BV

9 april 2013

openbaar

Registratienr.

BW-005870

Onderwerp

21ste tussenrapportage nieuwbouw stadhuis

Advies

1. Instemmen met de eenentwintigste tussenrapportage van de
nieuwbouw stadhuis.
2. Advies agenderen voor de commissie AZ.

12
I

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005874

Onderwerp

Bezwaar tegen subsidievaststelling 2013.

Advies

1.

Besluiten tot het ontvankelijk verklaren van het ingekomen
bezwaar van tafeltennisvereniging “Smash ‘72” tegen de
subsidievaststelling 2013. Er geldt een verschoonbare reden voor
het overschrijden van de bezwaartermijn.

2.

Besluiten tot het gegrond verklaren van het ingekomen bezwaar
van tafeltennisvereniging “Smash ‘72” tegen de subsidievaststelling
2013, voor zover dit bezwaar betrekking heeft op de onmiddellijke
en volledige weigering van subsidie voor het gebruik van een nietgemeentelijke sportaccommodatie.

3.

Besluiten om het bestreden besluit te herroepen en gelet op artikel
4:51 van de Algemene wet bestuursrecht , als overgangsmaatregel
voor het jaar 2013, aan tafeltennisvereniging “Smash ‘72” voor het
gebruik van een niet-gemeentelijke sportaccommodatie subsidie te
verlenen van € 340,-. Te weten 50% van het subsidiebedrag 2012
voor huurkosten op grond van de (ingetrokken)
“Subsidieverordening Welzijn 2006”. Dit om de vereniging in staat
te stellen maatregelen te treffen om de gevolgen van het nieuwe
subsidiebeleid per 2013 te ondervangen.

4.

Besluiten om, gelet op het bepaalde onder 2. en 3., de totale
subsidie voor het jaar 2013 aan tafeltennisvereniging “Smash ‘72”,
vast te stellen op € 522,-, conform bijgaande concept-beschikking.

Besluit

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

13
R

14
I

9 april 2013

openbaar

Registratienr.

BW-005877

Onderwerp

Pilot gratis fietsparkeren met toezicht voor de Oelemarkt

Advies

1.

Het houden van een pilot voor gratis fietsparkeren met toezicht in
de mobiele fietsenstalling op het Kasteelplein t.b.v. de Oelemarkt
van 19 april tot 20 september 2013.

2.

Het afsluiten van een overeenkomst voor het uitvoeren van een
pilot gratis fietsparkeren Oelemarkt.

3.

Het verplicht stellen van een mobiele fietsenstalling bij
evenementen in de evenementenvergunning, conform de landelijke
fietsparkeernormen.

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot tekstuele
aanpassing.

Registratienr.

BW-005882

Onderwerp

Gemeentelijke schaalgrootte voor samenwerking in het sociale domein

Advies

1.

Besluiten dat de conceptnotitie “3D in Midden-Limburgs perspectief,
een denkrichting voor samenwerking en schaalgrootte in het
sociale domein” als richtinggevend kader dient voor bestuurlijk
overleg in de regio.

2.

Instemmen met de bijgevoegde ontwerpbrief aan de raad.

3.

De ontwerpbrief en de conceptnotitie na de VLG-bijeenkomst van
10 april actualiseren (mandaat portefeuillehouders) en de
definitieve versies op 12 april versturen naar de raad.

4.

De agendacommissie verzoeken dit onderwerp te agenderen voor
de commissie Welzijn van 23 april 2013.

Besluit

Akkoord met advies.

5

Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

9 april 2013

openbaar

Registratienr.

BW-005881

15

Onderwerp

Concept beantwoording vragen raadslid Gabriëls inzake Poort van
Limburg (28-03-2013).

R

Advies

Instemmen met concept antwoord brief.

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Kirkels tot tekstuele
aanpassing.

Registratienr.

BW-005888

16

Onderwerp

Voorjaarsnota 2013.

BV

Advies

a.

Akkoord gaan met de concept voorjaarsnota 2013 en deze ter
behandeling voorleggen aan de gemeenteraad.

b.

De gemeenteraad voorstellen in te stemmen met de voorjaarsnota
2013 conform bijgaand raadsvoorstel.

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Cardinaal tot tekstuele
aanpassing.

Registratienr.

BW-005886

17

Onderwerp

Beantwoording vragen Controleprotocol 2012

BV

Advies

Raadsleden schriftelijk informeren via bijgaande brief.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005889

18

Onderwerp

Huurovereenkomst zalencentrum Poort van Limburg

R

Advies

Instemmen met de ondertekening van de overeenkomst met
Lindeboom Bierbrouwerij bv voor de verhuur en exploitatie van het
zalencentrum Poort van Limburg.

Besluit

Akkoord met advies.

6

Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

19

9 april 2013

openbaar

Registratienr.

BW-005875

Onderwerp

Nemen van maatregelen voor de Laatste School Dag (LSD) op 25 april
2013

Advies

1. Kennis nemen van de opzet van de LSD 2013;
2. Instemmen met uitbreiding van het alcoholverbod in de openbare
ruimte van heel de gemeente Weert, op donderdag 25 april 2013, van
07.00 uur tot 24.00 uur. Een en ander conform bijgevoegd concept
uitvoeringsbesluit.

Besluit

Akkoord met advies; mandaat burgemeester tot tekstuele aanpassing.

Registratienr.

BW-005898

20

Onderwerp

Beantwoording/toezeggingen raadscommissie 27 maart inz.
GOML/MIP5

R

Advies

De beantwoording van de toezeggingen aan de raad naar aanleiding
van de bespreking van het raadsvoorstel GOML/MIP-5 d.d. 27 maart jl.

Besluit

Akkoord met advies.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 16 april 2013
de secretaris,
de burgemeester,

7

