Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

21 mei 2013

Openbaar
Afwezig: burgemeester

1

Onderwerp

Notulen van de B&W-vergadering d.d. 14 mei 2013.

Advies

2
I

Besluit

Akkoord.

Registratienr.

BW-005752

Onderwerp

Bezwaar tegen de hoogte van de subsidieverlening 2013

Advies

Besluiten:
1. tot het gegrond verklaren van het bezwaarschrift van de
Seniorenkoepel Weert tegen de hoogte van de subsidievaststelling
2013;
2. om de grondslag van de subsidie aan de Seniorenkoepel Weert te
handhaven op € 2.500,- conform art. 8 lid 4 van de
deelsubsidieverordening Welzijn 2013;
3. om gelet op artikel 4:51 Awb, voor 2013 een afbouwregeling toe te
passen en eenmalig de subsidiegrondslag van € 2.500,- aan te vullen
met een bedrag van € 1.000,-;
4. In te stemmen met bijgevoegde conceptbeschikking
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005849

Onderwerp

Handhavend optreden met betrekking tot een aanpassing in de
bedrijfsvoering op het perceel Koenderstraat 9.

Advies

Lemmers Food Group B.V. in kennis stellen van het voornemen het
bedrijf een last onder dwangsom op te leggen om het strijdige gebruik
van het perceel Koenderstraat 9 voor de opslag van eieren, voor zover
die opslag de niet toegestane niet-agrarische bedrijfsvoering betreft, te
beëindigen en beëindigd te houden.

Besluit

Akkoord met advies.
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Registratienr.

BW-005867

Onderwerp

Wijzigingen en vaststelling verordeningen en beleidsregels in verband
met Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving en
verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd.

Advies

1. Besluiten tot;
a. aanpassing van de op 13 maart 2012 door het college vastgestelde
beleidsregels BUIG en deze aanpassing met terugwerkende kracht van
1 januari 2013 in werking te laten treden (bijlage 1);
b. vaststelling van beleidsregels terug- en invordering WWB, Ioaw en
Ioaz Weert 2013 (bijlage2), onder intrekking van de op 13 maart 2012
door het college vastgestelde beleidsregels terugvordering WWB 2012,
en met terugwerkende kracht in werking te laten treden vanaf 1 januari
2013;
c. vaststelling van beleidsregels boete Weert 2013 (bijlage 3) en deze
in werking te laten treden vanaf de dag na bekendmaking er van.
2. De raad adviseren
a. de verordening fraudewet vast te stellen en met terugwerkende
kracht in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2013;
b. de verordening recidive bestuurlijke boete Weert 2013 vast te stellen
en met terugwerkende kracht in werking te laten treden met ingang
van 1 januari 2013;
c. het Fraudebeleidsplan Werk, Inkomen en Zorgverlening 2013 vast te
stellen onder gelijktijdige intrekking van het op 15 december 2010 door
de raad vastgestelde fraudebeleidsplan.

Besluit

Akkoord met advies.
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Registratienr.

BW-005951

Onderwerp

Notitie 'Analyse van de bevolkingsontwikkeling van de gemeente Weert'

Advies

- Instemmen met de inhoud van de notitie 'Analyse van de
bevolkingsontwikkeling van de gemeente Weert'.
- De notitie ter informatie aanbieden aan de leden van de raad.
- Instemmen met de inhoud van het persbericht over de notitie.

6
I

7
R

Besluit

Akkoord met advies inclusief tekstuele aanpassing.

Registratienr.

BW-005968

Onderwerp

Niet ontvankelijk verklaren bezwaarschrift

Advies

Niet ontvankelijk verklaren van het bezwaarschrift van TC Lichtenberg

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005976

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan 'Altweerterheide, Stramproy, Swartbroek
en Tungelroy'.

Advies

De raad voorstellen om:
1. het bestemmingsplan 'Altweerterheide, Stramproy, Swartbroek en
Tungelroy' gewijzigd vast te stellen;
2. het bestemmingsplan 'Altweerterheide, Stramproy, Swartbroek en
Tungelroy' aan te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan,
gebaseerd op de kadastrale ondergrond en GBKN-kaart d.d. maart
2013;
3. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan
'Altweerterheide, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy'.

Besluit

Akkoord met advies.
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Registratienr.

BW-005993

Onderwerp

Kredietvoorstel reconstructie en groene golf Ringbaan Noord.

Advies

De raad verzoeken in te stemmen met het kredietvoorstel voor de
reconstructie van vier kruisingen en het realiseren van een groene golf
op de Ringbaan Noord

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005995

Onderwerp

Ontwerp voor de herinrichting van de stadhuis- en stationsomgeving.

Advies

Vaststellen van het ontwerp voor de herinrichting van de stadhuis- en
stationsomgeving.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005996

Onderwerp

Aanpassen Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen
2013 en bijbehorende Deelsubsidieverordeningen

Advies

1. Instemmen met de bijgevoegde concept-wijzigingsverordening
Subsidies Welzijn en evenementen 2013 en bijgevoegde concept-notitie
'Toelichting wijzigingen Subsidies Welzijn en evenementen 2013';
2. De raad voorstellen te besluiten:
a. bijgevoegde concept-wijzigingsverordening Subsidies Welzijn en
evenementen 2013 vast te stellen en bijgevoegde concept-notitie
'Toelichting wijzigingen Subsidies Welzijn en evenementen 2013' vast
te stellen en - na definitieve besluitvorming - als bijlage 5 toe te
voegen aan de Nota Subsidiebeleid Welzijn en evenementen;
b. op beide concepten inspraak te verlenen conform het in bijgevoegd
concept-raadsvoorstel opgenomen voorstel.

Besluit

Akkoord met advies.
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Registratienr.

BW-005997

Onderwerp

22ste tussenrapportage nieuwbouw stadhuis.

Advies

1. Instemmen met de 22ste tussenrapportage van de nieuwbouw
stadhuis.
2. Advies agenderen voor de commissie AZ.
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005999

Onderwerp

Toestemming tot verlening ondermandaat

Advies

Besluiten om:
1. toestemming te verlenen aan de directeur Inwoners om voor de
periode van inhuur door de gemeente Weert, persoonlijk ondermandaat
te verlenen aan een ingehuurde externe kracht;
2. hieraan de volgende voorwaarden te verbinden:
a. het ondermandaat blijft beperkt tot bevoegdheden die absoluut
noodzakelijk zijn voor een efficiënte uitvoering van de functie waarvoor
de kracht is ingehuurd en
b. bij de uitvoering van het ondermandaat wordt toepassing gegeven
aan de algemene bepalingen van de Algemene wet bestuurs over
mandaat en aan de in de (onder)mandatenregelingen van de gemeente
Weert opgenomen instructies.
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Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot tekstuele
aanpassing.

Registratienr.

BW-006000

Onderwerp

2e tussenrapportage aan de commissie Ruimtelijke Ordening over het
project Beekstraatkwartier.

Advies

Instemmen met de 2e tussenrapportage en deze ter kennisname aan
de commissie RO aanbieden door middel van de begeleidende brief.

Besluit

Akkoord met advies.
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Registratienr.

BW-006002

Onderwerp

Gunnen opdrachten door toekenning van een uitsluitend recht aan De
Risse Groep.

Advies

Alleenrecht middels raadsverordening toekennen aan De Risse Groep
Weert.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006007

Onderwerp

Advies aan het Commissariaat voor de Media inzake verlenging
zendtijdtoewijzing Stichting Streekomroep Weert.

Advies

De raad voorstellen om positief te adviseren inzake het voldoen van de
Stichting Streekomroep Weert aan de voorwaarden in artikel 2.61 2e
lid van de Mediawet 2008.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006015

Onderwerp

Kennisnemen van het initiatiefvoorstel van de coalitiepartijen d.d. 15
mei 2013 waarmee de raad wordt voorgesteld in te stemmen met:
1. het invullen van de opengevallen wethoudersfunctie;
2. het handhaven van het aantal wethouders op vier en de formatie
van het college (exclusief burgemeester) op 4 fte;
3. het invullen van de opengevallen wethoudersfunctie voor 1 fte.

B

Advies

Kennisnemen van het initiatiefvoorstel van de coalitiepartijen d.d. 15
mei 2013 waarmee de raad wordt voorgesteld in te stemmen met:
1. het invullen van de opengevallen wethoudersfunctie;
2. het handhaven van het aantal wethouders op vier en de formatie
van het college (exclusief burgemeester) op 4 fte;
3. het invullen van de opengevallen wethoudersfunctie voor 1 fte.
Eventuele aanvullende argumenten aan de raad kenbaar maken.
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Besluit

Akkoord met advies. Verzoek om in het voorstel de financiële
consequenties van de opties aan te geven.

Registratienr.

BW-005992

Onderwerp

Jaarstukken 2012

Advies

A. Akkoord gaan met de jaarstukken 2012;
B. Vaststellen van de productenrealisatie 2012;
c. De raad voorstellen de jaarstukken 2012 vast te stellen.
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Besluit

Akkoord met advies; mandaat aan wethouder Cardinaal tot tekstuele
aanpassing en zonodig nazending correcties na accountantsonderzoek.

Registratienr.

BW-006018

Onderwerp

Toekennen topsportsubsidie Stichting Toptennis TC van Horne

Advies

1.Toepassen van de hardheidsclausule artikel 23 van de
Deelsubsdieverordening Sport 2013 en hieraan de verplichting te
verbinden zoals opgenomen in dit advies
2. Besluiten om een topsportsubsidie toe kennen aan Stichting
Toptennis T.C. van Horne van maximaal € 6.000 en een extra subsidie
van maximaal € 1.310, indien de play-offs worden bereikt.
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006024

Onderwerp

Vragen artikel 40 RvO van CDA Weert inzake het gebruik van het pand
Roermondseweg 109.

Advies

Instemmen met beantwoording van de vragen conform bijgaande
antwoordbrief.

Besluit

Akkoord met advies.
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Registratienr.

BW-006025

Onderwerp

Vragen artikel 40 RvO van SP fractie inzake cameratoezicht in de
openbare ruimte.

Advies

Instemmen met beantwoording van de vragen conform bijgaande
concept antwoordbrief.

Besluit

Akkoord met advies.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 28 mei 2013
de secretaris,
de burgemeester,
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