Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

1

28 mei 2013

Onderwerp

openbaar

Notulen van de B&W-vergadering d.d. 21 mei 2013.

Advies

2
R

Besluit

Akkoord.

Registratienr.

BW-005879

Onderwerp

Bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen 2013'.

Advies

Aan de raad voorstellen:
1. Het bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen 2013' gewijzigd vast te
stellen.
2. Het bestemmingsplan 'Bedrijventerreinen 2013' aan te merken als
authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de grootschalige
basiskaart van Nederland (GBKN) van december 2012.

3
I

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005988

Onderwerp

Bezwaar tegen subsidieweigering 2013

Advies

Besluiten:

Besluit

1.

tot het gegrond verklaren van het ingekomen bezwaar van
zaalvoetbalvereniging “WVZ ‘87” tegen de weigering van de
jaarlijkse subsidie voor sportverenigingen voor het jaar 2013;

2.

om het bestreden besluit te herroepen en aan
zaalvoetbalvereniging “WVZ ‘87” voor het jaar 2013 een jaarlijkse
subsidie voor sportverenigingen van maximaal € 468,- te verlenen
conform bijgaande concept-beschikking.

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

4
R

28 mei 2013

openbaar

Registratienr.

BW-005991

Onderwerp

Concept Integrale Woonvisie leuken

Advies

1. Instemmen met de concept woonvisie Leuken en het opstarten van
de inspraakprocedure.
2. Dit advies op de TILS-lijst plaatsen.

5
R

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005998

Onderwerp

Kredietstelling Weert 600 jaar stad.

Advies

1. Instemmen met bijgaand raadsvoorstel.
2. De raad voorstellen een aanvullend krediet ad. € 592.000,= ter
beschikking te stellen en dit krediet ten laste te brengen van de
Algemene Reserve.

6
R

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006004

Onderwerp

Dynamiek in het betaald parkeren

Advies

- Vaststellen van de Uitvoeringsnota 'Dynamiek in het betaald
parkeren',
- Instemmen met de realisatie van het uitvoeringsprogramma 'Basis
gewenst',
- Akkoord gaan met en ondertekenen van de overeenkomst met het
SHPV,
- Geheimhouding opleggen ten aanzien van het dossieronderdeel
Uitvoeringsnota 'Dynamiek in het betaald parkeren', financiële
paragraaf op grond van artikel 10, lid 2 onder b en g van de WOB. De
geheimhouding geldt tot het moment van gunning van de leveringen.
- Raad voorstellen een krediet van € 823.000,- ter beschikking te
stellen voor de realisatie van het voorgestelde uitvoeringsprogramma
'Basis gewenst',
- Raad voorstellen om te besluiten tot het bekrachtigen van de door het
college opgelegde geheimhouding ten aanzien van de Uitvoeringsnota
'Dynamiek in het betaald parkeren', financiële paragraaf op grond van

2

Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

28 mei 2013

openbaar
artikel 25, derde lid van de Gemeente wet.

7
BV

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot tekstuele
aanpassingen.

Registratienr.

BW-006006

Onderwerp

Besluiten op WOB verzoek

Advies

1. Overgaan tot het verstrekken van de gegevens betreffende
uitkeringen van wachtgelden door de gemeente Weert aan oudbestuurders en volksvertegenwoordigers
2. de gegevens geanonimiseerd verstrekken (wethouders 1 tot en met
15).
3. De WOB-verzoeker middels bijgevoegd concept-besluit van het
bovenstaande in kennis stellen.

8
R
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R

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006008

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een krediet voor verkeersknelpunten.

Advies

De raad voorstellen een krediet beschikbaar te stellen van € 206.586,-voor het verbeteren van acute verkeersknelpunten.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006009

Onderwerp

Wijzigen ingang Wilhelminasingel 10.

Advies

Medewerking verlenen aan gebruik van de entree in de achtergevel en
de hoofdentree aan de voorzijde buiten gebruik stellen.

Besluit

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

10
I

28 mei 2013

openbaar

Registratienr.

BW-006010

Onderwerp

Bezwaar tegen subsidievaststelling 2013

Advies

Besluiten:
1. tot het ontvankelijk verklaren van het ingekomen bezwaar tegen de
subsidievaststelling 2013 van zaalvoetbalvereniging ‘ZV Weert'. Er
geldt een verschoonbare reden voor het overschrijden van de
bezwaartermijn.
2. tot het gegrond verklaren van het ingekomen bezwaar van
zaalvoetbalvereniging ‘ZV Weert' tegen de subsidievaststelling 2013,
voor zover dit bezwaar betrekking heeft op hoogte van de subsidie voor
het gebruik van een niet-gemeentelijke sportaccommodatie;
2. om het bestreden besluit te herroepen en aan zaalvoetbalvereniging
‘ZV Weert' voor het jaar 2013 een subsidie te verlenen van maximaal
€ 1.886,- conform bijgaande concept-beschikking.
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R
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I

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006011

Onderwerp

Berichten schrijver brief Beekstraatkwartier

Advies

Instemmen met bijgevoegde antwoordbrief

Besluit

Akkoord met advies inclusief tekstuele aanpassing in de brief.

Registratienr.

BW-006013

Onderwerp

Jaarverslag 2012 project Buurtbemiddeling Midden-Limburg

Advies

- Kennisnemen van de inhoud en conclusies in het jaarverslag 2012
- Instemmen met de aanbevelingen in het jaarverslag

Besluit

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

13
R

28 mei 2013

openbaar

Registratienr.

BW-006016

Onderwerp

Bestemmingsplan Buitengebied 2011.

Advies

Aan de raad voorstellen:
1. Het bestemmingplan 'Buitengebied' gewijzigd vast te stellen
overeenkomstig de overwegingen ten aanzien van de zienswijzen en de
ambtshalve overwegingen.
2. Het bestemmingsplan 'Buitengebied 2011' aan te merken als
authentiek digitaal plan, gebaseerd op de Grootschalige Basiskaart
Nederland (GBKN) en kadastrale ondergrond van februari 2013.
3. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan
'Buitengebied 2011'.
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006019

Onderwerp

Aanpassing van het krediet voor de herinrichting de stationsomgeving
ten behoeve van de plaatsing van een VVV-informatiezuil.

Advies

Kennis nemen van en akkoord gaan met:
1. De realisatie van een VVV informatiezuil op het stationsplein.
2. De aanpassing van het benodigde krediet voor de herinrichting van
het gebied incl de aanleg van de VVV-informatiezuil ter hoogte van
€ 2.878.159, 3. Geheimhouding opleggen met betrekking tot de kostenramingen als
niet openbare bijlage.

Besluit

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

15

R

16
R

17
R

18
R

28 mei 2013

openbaar

Registratienr.

BW-006022

Onderwerp

Beschikbaar stellen van een bedrag van € 32.400,- uit het budget voor
economische structuurversterking en promotie voor de uitvoering van
het Projectplan Paardensport Gemeente Weert.

Advies

Voorstel aan de raad om een bedrag van € 32.400,- uit het budget
voor economische structuurversterking en promotie beschikbaar te
stellen voor de uitvoering van het Projectplan Paardensport Gemeente
Weert.

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot tekstuele
aanpassing.

Registratienr.

BW-006026

Onderwerp

Berichten schrijver brief Beekstraatkwartier

Advies

Instemmen met bijgevoegde antwoordbrief

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006027

Onderwerp

Berichten schrijver brief Beekstraatkwartier

Advies

Instemmen met bijgevoegde antwoordbrief

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006028

Onderwerp

Gemeentelijke bijdrage voor de realisatie en exploitatie van een C Tech
Lab in Weert.

Advies

De raad voorstellen om een eenmalig budget van € 50.000,beschikbaar te stellen voor de realisatie van het C Tech Lab in Weert en
gedurende 4 jaar een exploitatiebudget van maximaal € 30.000,- per
jaar te verstrekken.

Besluit

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

19
R

20
R

21
I

28 mei 2013

openbaar

Registratienr.

BW-006030

Onderwerp

23e Wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied 1998 (Sint
Sebastiaanskapelstraat 9a).

Advies

Vaststellen van de 23e Wijziging van het bestemmingsplan
Buitengebied 1998 (Sint Sebastiaanskapelstraat 9a).

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006032

Onderwerp

Onderzoek naar bezuinigingsvoorstel natuurijsbaan.

Advies

Besluiten niet te bezuinigen op de natuurijsbaan IJzeren Man gelegen
aan de Kruisbergenweg.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006036

Onderwerp

Spoedprocedure ten behoeve van basisschool Kameleon,
Mariënhagelaan 2, 6001 TP Weert voor vervanging van binnendeuren

Advies

a) medewerking verlenen ex artikel 22 van de Verordening
voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Weert voor
vervanging van binnendeuren;
b) hiervoor een bedrag van € 8.915,45 incl. BTW beschikbaar te
stellen.

Besluit

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

22

28 mei 2013

openbaar

Registratienr.

BW-006043

Onderwerp

1. Organisatiebesluit gemeente Weert 2013
2. Instructie gemeentesecretaris 2013

B

23
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24
BV

25
B

Advies

1.

Besluiten tot het in principe vaststellen van het Organisatiebesluit
gemeente Weert 2013.

2.

Principebesluit ter instemming voorleggen aan OR/GO.

3.

Bepalen dat bij instemming van OR/GO, het Organisatiebesluit
2013 wordt geacht definitief te zijn vastgesteld.

4.

Vaststellen van de Instructie voor de gemeentesecretaris 2013.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006046

Onderwerp

Garantstelling in de vorm van reserveren topsportsubsidie

Advies

Akkoord gaan om borg te staan voor een bedrag van € 7.000 naar de
Nevobo toe in verband met Europese competitie volleybal

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006053

Onderwerp

Evenementenkalender 2013-2014

Advies

Vaststellen evenementenkalender voor het seizoen 2013-2014

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006057

Onderwerp

Kennisnemen van de in de raadsvergadering van 22 mei 2013 gedane
toezeggingen en zorgdragen voor de nakoming ervan.

Advies

Kennisnemen van de in de raadsvergadering van 22 mei 2013 gedane
toezeggingen en zorgdragen voor de nakoming ervan.

Besluit

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

26
B

28 mei 2013

openbaar

Registratienr.

BW-006061

Onderwerp

Verlenen van volmacht tot vertegenwoordiging van de gemeente Weert
op de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 5 juni 2013.

Advies

Verlenen van volmacht aan burgemeester A.A.M.M. Heijmans om de
gemeente Weert te vertegenwoordigen op de Algemene
Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op 5
juni 2013.
Invullen en ondertekenen bijgaande Presentiekaart.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006029

27

Onderwerp

Jaarstukken 2012 Risse.

I

Advies

1.

Kennisnemen van de jaarrekening Werkvoorzieningschap Weert
e.o. De Risse.

2.

Kennisnemen van het jaarverslag 2012 van de Risse Groep.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005756

28

Onderwerp

Nota Reserves en Voorzieningen.

BV

Advies

1) Vaststellen van de nota “Reserves en Voorzieningen” en de daarin
opgenomen beslispunten;

Besluit

Akkoord met advies inclusief tekstuele aanpassing.

Registratienr.

BW-005902

29

Onderwerp

Verstrekken opdracht aan Deloitte Accountants voor het verrichten van
accountantswerkzaamheden voor het jaar 2014.

BV

Advies

Afwijken van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid.
De raad voorstellen om aan Deloitte Accountants opdracht te
verstrekken voor het verrichten van accountantswerkzaamheden voor
het jaar 2014.

Besluit

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

28 mei 2013

openbaar

Registratienr.

BW-006075

30

Onderwerp

Dekkingsvoorstel Complex Poort van Limburg.

R

Advies

1. kennisnemen van de kosten van exploitatie van het Complex Poort
van Limburg en de wijze van financiële dekking;
2. instemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en de raad verzoeken
om a. ten behoeve van de exploitatie de egalisatiereserve Complex
Poort van Limburg op te hogen tot een bedrag van € 4.000.000 en b.
een voorziening te treffen van € 6.400.000 ten behoeve van het
complex Poort van Limburg voor mogelijke afwaardering;
3. geheimhouding op te leggen met betrekking tot de bij het
raadsvoorstel ter inzage gelegde vertrouwelijke bijlagen 1 en 2 op
grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet Openbaarheid van
Bestuur.

Besluit

Akkoord met advies.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 03 juni 2013
de secretaris,
de burgemeester,
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