Vergadering van burgemeester en wethouders
Van
1

1 mei 2013
Onderwerp

openbaar
Notulen van de B&W-vergadering d.d. 23 april 2013.

Advies
Besluit

Akkoord.

Registratienr.

BW-004454

2

Onderwerp

Pilot oplaadpunten elektrisch rijden.

R

Advies

1. Instemmen met het plaatsen van 4 laadpalen door Stichting Elaad.nl voor elektrische voertuigen; 1 op de parkeerplaats van het
NMC, 1 op het Collegeplein, 1 op de parkeerplaats bij de sporthal Aan
de Bron en 1 op het St. Jozefskerkplein.
2. Instemmen met de overeenkomst van stichting E-laad en de
overeenkomst en werkafspraken laten tekenen door de burgemeester.
3. Vaststellen verkeersbesluit Elektrische oplaadpunten.

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Coolen tot tekstuele
aanpassing.

Registratienr.

BW-005761

3

Onderwerp

Notitie "Tegenprestatie naar vermogen Weert 2013"

I

Advies

1. Besluiten de notitie "Tegenprestatie naar vermogen Weert 2013"
vast te stellen, waarin geadviseerd wordt om vooralsnog niet over te
gaan tot het opleggen van de tegenprestatie, maar de
uitkeringsgerechtigden stimuleren deel te nemen en bijdragen aan de
samenleving door vrijwilligerswerk te verrichten.
2. Informeren van de raadsleden via de TILS-lijst.

Besluit

Akkoord met advies.

1

Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

1 mei 2013

openbaar

Registratienr.

BW-005855

4

Onderwerp

Plaatsen kunstwerk op de hoek Tungeler Dorpsstraat/Jean
Amentstraat.

R

Advies

1. Medewerking verlenen aan het plaatsen van een monument en het
verplaatsen van een bestaand monument.
2. Machtigen wethouder H. Litjens voor het tekenen van de
overeenkomst (bevoegdheid burgemeester)

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005866

5

Onderwerp

(Concept)begrotingen 2014 De Risse en De Risse Holding B.V.

I

Advies

1. Kennisnemen van de (concept)begrotingen 2014 van het
Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse en De Risse Holding B.V..
2. Het Algemeen Bestuur van De Risse adviseren om deze
(concept)begrotingen vast te stellen.
3. De raad voorstellen kennis te nemen van de (concept)begrotingen
2014 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse en De Risse
Holding B.V. ten einde de raad in de gelegenheid te stellen al dan niet
haar zienswijzen te uiten.
4. De raad voorstellen het bedrag dat het Rijk via het
Participatiebudget beschikbaar stelt voor de uitvoering van de Wet
sociale werkvoorziening in 2014 ter beschikking te stellen aan de Risse.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005906

6

Onderwerp

Verzoek voor het legaliseren van een uitbouw op het perceel
Boshoverweg 36 te Weert.

R

Advies

1. Geen medewerking verlenen aan het verzoek voor het legaliseren
van een uitbouw op het perceel Boshoverweg 36 te Weert;
2. Voornemen tot aanschrijving laten uitgaan om de uitbouw te
verwijderen.

Besluit

Akkoord met advies.

2

Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

1 mei 2013

openbaar

Registratienr.

BW-005915

7

Onderwerp

Verzoek voor het verbouwen van het pand Biest 76-78 te Weert tot
kamerverhuurbedrijf en levensloopbestendige woning.

R

Advies

1. Geen medewerking verlenen aan het verzoek voor het verbouwen
van het pand Biest 76-78 tot kamerverhuurbedrijf en
levensloopbestendige woning;
2. Aanvrager berichten conform bijgevoegde antwoordbrief.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005921

8

Onderwerp

1e tussenrapportage aan de commissie Ruimtelijke Ordening over het
project Beekstraatkwartier.

R

Advies

Instemmen met de 1e tussenrapportage en deze ter kennisname aan
de commissie RO aanbieden door middel van de begeleidende brief.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005922

9

Onderwerp

Verzoek om een tegemoetkoming in planschade.

R

Advies

Toekennen van een tegemoetkoming in planschade.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005926

Onderwerp

Bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning voor het
gebruik van 10 m² van een bestaande loods op het perceel
Groenewoudlaan 4 voor de opslag van gereedschappen en tijdelijke
opslag van materialen van derden.

Advies

1. De verleende omgevingsvergunning in stand laten;
2. Het ingediende bezwaarschrift ongegrond verklaren;

10

R

3. Het verzoek om vergoeding van proceskosten afwijzen.
Besluit

Akkoord met advies.

3

Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

11
I

1 mei 2013

openbaar

Registratienr.

BW-005927

Onderwerp

Aanvullende overeenkomst Regiotaxi Limburg met Veolia Transport
Nederland B.V.

Advies

1.

2.
3.

4.

5.

12
R

Instemmen met het voorstel van het bestuurlijk overleg Regiotaxi
Noord- en Midden Limburg om de indexering in de huidige
overeenkomst Regiotaxi Limburg met Veolia Transport Nederland
BV per 1 januari 2012 aan te passen naar een vaste index van
3,5% (bijlage 1).
Kennis te nemen van het Actieplan Social Return Limburg 20132016 van Veolia Transport Limburg BV (bijlage 2);
Instemmen met het aangaan van de Aanvullende overeenkomst
Regiotaxi Limburg tussen de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep,
Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas,
Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert enerzijds en Veolia
Transport Nederland BV anderzijds (bijlage 3);
Kennisnemen van de Aanvullende overeenkomst uitvoering
Regiotaxi Limburg, tussen Personen en Zorgvervoer Nederland BV
en de diverse onderaannemers, als uitvloeisel van de
overeenkomst onder 1 (bijlage 4);
Dhr. R. Testroote, wethouder van de gemeente Venlo en tevens
voorzitter van het bestuurlijk overleg van Regiotaxi Noord en
Midden Limburg te machtigen (ex. art. 171 Gemeentewet,
bevoegdheid burgemeester) om namens het college van de
gemeente Weert de Aanvullende overeenkomst Regiotaxi Limburg
te ondertekenen.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005930

Onderwerp

Verzoek om een tegemoetkoming in planschade.

Advies

Afwijzen van het verzoek om een tegemoetkoming in planschade.

Besluit

Akkoord met advies.

4

Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

13

R

14
R

15
R

16
I

1 mei 2013

openbaar

Registratienr.

BW-005932

Onderwerp

Bezwaarschrift ingediend tegen het verlenen van een
omgevingsvergunning voor de planologische gebruiksactiviteit ten
behoeve van de vestiging van een amusementscenter
(speelautomatenhal) aan de Wilhelminasingel 10/10A te Weert.

Advies

Besluiten tot het ontvankelijk en ongegrond verklaren van de bezwaren
en het in stand laten van het bestreden besluit (conform bijgevoegde
conceptbrief en conceptbesluit).

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005934

Onderwerp

Verzoek om een tegemoetkoming in planschade.

Advies

Toekennen van een tegemoetkoming in planschade.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005943

Onderwerp

Verzoek om een tegemoetkoming in planschade.

Advies

Niet ontvankelijk verklaren van het verzoek om een tegemoetkoming in
planschade.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005948

Onderwerp

Kennisnemen van de jaarstukken 2012 van Bibliocenter.

Advies

Kennisnemen van de jaarstukken 2012 van Bibliocenter en het
definitief subsidie 2012 vaststellen op € 1.176.212,00.

Besluit

Akkoord met advies.

5

Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

17
R

1 mei 2013

openbaar

Registratienr.

BW-005950

Onderwerp

Motie 'bouwleges'.

Advies

Instemmen met bijgevoegde concept brief aan de gemeenteraad over
de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de motie.

Besluit

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

Registratienr.
18

Onderwerp

Vervallen.

Advies
Besluit

19
R

Registratienr.

BW-005953

Onderwerp

Verzoek om een tegemoetkoming in planschade.

Advies

Toekennen van een tegemoetkoming in planschade.

Besluit

Akkoord met advies.

6

Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

20

R

1 mei 2013

openbaar

Registratienr.

BW-005960

Onderwerp

Zienswijzen tegen de tijdelijke omgevingsvergunning voor het tijdelijk
plaatsen van een schietmast met twee gedempte kogelvangers en twee
oplegsteunen voor een periode van vijf jaar op het perceel kadastraal
bekend als gemeente Weert sectie AA nummer 643 en plaatselijk
bekend als Hennenstraatje ongenummerd te Weert.

Advies

1. Kennisnemen van de ingediende zienswijzen;
2. Instemmen met de beantwoording van de ingediende zienswijzen;
3. Besluiten tot het verlenen van de tijdelijke omgevingsvergunning
voor een periode van maximaal vijf jaar ten behoeve van het plaatsen
van een schietmast met twee gedempte kogelvangers en twee
oplegsteunen op het perceel kadastraal bekend als gemeente Weert
sectie AA nummer 643 en plaatselijk bekend als Hennenstraatje
ongenummerd te Weert (conform bijgevoegd conceptbesluit en
conceptbrieven).

Besluit

Akkoord met advies.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 14 mei 2013
de secretaris,
de burgemeester,

7

