Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

1

11 juni 2013

Onderwerp

openbaar

Notulen van de B&W-vergadering d.d. 3 juni 2013.

Advies
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Besluit

Akkoord.

Registratienr.

BW-005929

Onderwerp

Kimpe Veld

Advies

Kennis nemen van de ondertekende huurovereenkomst aangegaan
door Stichting Gemeenschapshuis TOP en de heer Th. Kluskens en
akkoord gaan met bijgevoegde concept-brief.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-005970

Onderwerp

Woningbouw Vrouwenhof.

Advies

1. Instemmen met de overdracht van de rechten en verplichtingen, uit
de exploitatie-overeenkomst met de heer en mevrouw van de KerkhofClement inzake het plan Vrouwenhof, aan Vrouwenvelde Weert B.V.
2. Instemmen met bijgevoegde antwoordbrief.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006005

Onderwerp

Voortzetting gebiedsbureau Weert-Nederweert-Leudal.

Advies

1. Instemmen met voortzetting gebiedsbureau Weert-NederweertLeudal tot en met 2016;
2. Kennisnemen van evaluatie, ambitienota en werkprogramma 20142016.

Besluit

Akkoord met advies.
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openbaar

Registratienr.

BW-006012

Onderwerp

Medegebruik Basisschool St. Franciscus.

Advies

Verlenen van toestemming aan Stichting Primair Onderwijs
Weert/Nederweert voor verhuur van leegstaande onderwijsruimte in
Basisschool St. Franciscus.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006038

Onderwerp

Bezwaar tegen subsidieweigering 2013.

Advies

1. Besluiten tot het gegrond verklaren van het ingekomen bezwaar van
badmintonvereniging 'BC Stramproy' tegen de subsidieweigering 2013,
voor zover dit bezwaar betrekking heeft op de onmiddellijke en
volledige weigering van de subsidie.
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 badmintonvereniging 'BC Stramproy' een subsidie te
verlenen voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties
van maximaal € 771,68, afhankelijk van het gebruikte aantal uren. 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 de vereniging te informeren middels bijgaande
concept-beschikking.
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006044

Onderwerp

Beekstraatkwartier

Advies

Vaststellen van het plan van aanpak voor de tijdelijke invulling van het
Beekstraatkwartier

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Van Eersel tot tekstuele
aanpassing in plan van aanpak.
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openbaar

Registratienr.

BW-006058

Onderwerp

Bijstelling subsidieverlening scouting Hubovra 2013

Advies

Bijstellen van subsidieverlening scouting Hubovra 2013 naar
€ 21.792,51.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006067

Onderwerp

Mondeling verzoek voorheffing leges voor het bouwen van een woning
aan te houden.

Advies

Verzoek afwijzen.

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Van Eersel tot tekstuele
aanpassing in brief.

Registratienr.

BW-006090

Onderwerp

Jaarverslag toezicht en handhaving kinderopvang 2012

Advies

Vaststellen jaarverslag toezicht en handhaving kinderopvang 2012 en
inzenden aan inspectie van het onderwijs.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006091

Onderwerp

Inrichten openbare ruimte plan Truppertstraat in Tungelroy.

Advies

- Instemmen met de inrichting van de openbare ruimte voor de
huurwoningen in het nieuwbouwplan Truppertstraat in Tungelroy
- Het beschikbaar stellen van een krediet van € 25.000,-- voor het
uitvoeren van deze werkzaamheden.

Besluit

Akkoord met advies.
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openbaar

Registratienr.

BW-006096

Onderwerp

Kennisnemen van de tussentijdse rapportage van Bibliocenter.

Advies

De tussentijdse rapportage over het eerste kwartaal 2013 van
Bibliocenter voor kennisgeving aannemen.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006097

Onderwerp

Kennisnemen van de tussentijdse rapportage van het Munttheater.

Advies

De tussentijdse rapportage over het eerste kwartaal 2013 van het
Munttheater voor kennisgeving aannemen.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006101

Onderwerp

Koers voor Limburg - voortgang Midden-Limburg

Advies

1) Instemmen met de voorgestelde beantwoording van de brief
aan de heer Bovens, Commissaris van de Koning.
2) Brief agenderen in stuurgroep GOML.
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Besluit

Akkoord met advies; mandaat burgemeester tot tekstuele aanpassing.

Registratienr.

BW-006105

Onderwerp

Europese aanbesteding trapliften

Advies

1.

Instemmen met het gezamenlijk Europees aanbesteden van het
leveren, installeren, onderhouden en verwijderen van trapliften met
gemeenten in de regio Noord- en Midden Limburg, de regio
Westelijke Mijnstreek en de regio Nijmegen.

2.

Besluiten tot het inhuren van het inkoopcentrum zuid in combinatie
met CBP voor het begeleiden van de aanbesteding conform
bijgevoegde offerte en de bijbehorende kosten. Afhankelijk van het
aantal deelnemers bedragen de kosten:
* bij minder dan 10 deelnemers:
Bedrag per deelnemende gemeente = totale kosten van de
procesbegeleiding ter hoogte van € 18.000,- exclusief BTW gedeeld
door het aantal deelnemende gemeenten
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* bij 10 deelnemers of meer:
Bedrag per deelnemende gemeente = een vaste all-in prijs van €
1.450,- exclusief BTW per deelnemende gemeente
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3.

Besluiten om, in het geval van een juridisch geschil in het kader
van de aanbesteding van de trapliften, de hieruit voortvloeiende
kosten gelijkelijk over de deelnemende gemeenten te verdelen.

4.

Instemmen met het optreden als aanbestedende dienst voor de
Europese aanbesteding van de traplifen voor de gemeenten, als
genoemd onder 1, die vóór 4 september 2013:
a. een volmacht hebben verleend aan het college van de gemeente
Weert om:
* als aanbestedende dienst op te treden voor de volledige Europese
aanbestedingsprocedure inclusief gunning ervan en het verstrekken
van de opdracht voor de procesbegeleiding;
* indien nodig, het lopende contract onder dezelfde voorwaarden
tijdelijk te verlengen, als door onvoorziene omstandigheden het
niet haalbaar is om per 1 januari 2014 een nieuwe overeenkomst
te sluiten;
* in het geval van een juridisch geschil in verband met de Europese
aanbesteding van de trapliften verweer te voeren
b. een machtiging ex artikel 171, lid 2, Gemeentewet, hebben
afgegeven aan de burgemeester van de gemeente Weert, om de
hiermee verband houdende en relevante documenten te
ondertekenen.
c. hebben ingestemd met:
* de verdeelsleutel van de kosten voor het inhuren van het
inkoopcentrum zuid in combinatie met CBP voor het begeleiden van
de aanbesteding;
* het gelijkelijk verdelen van kosten over de deelnemende
gemeenten in het geval van een juridisch geschil in het kader van
de aanbesteding van de trapliften.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006115

Onderwerp

Visie op het stadshart, deelsporen cultuur en erfgoed (deelspoor 2 + 3)

Advies

1) Instemmen met de concept presentaties van de onderdelen cultuuren erfgoedspoor
2) Instemmen met het voorstel deze presentaties vrij te geven voor
bespreking met raadsleden in de informatieavond van 18 juni 2013

Besluit

Akkoord met advies.
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openbaar

Registratienr.

BW-006116

Onderwerp

Bezwaar Mannenkoor Eendracht tegen subsidieweigering voor de
aanschaf van nieuwe uniformen.

Advies

Besluiten tot:
1. Het ongegrond verklaren van het bezwaar tegen het besluit tot
subsidieweigering voor de aanschaf van nieuwe uniformen door
Mannenkoor Eendracht en het bestreden besluit handhaven.
2. Betrokkene informeren middels bijgaande conceptbeschikking.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006118

18

Onderwerp

Kennisnemen van accountantsverslag jaarrekening 2012 door Deloitte
Accountants.

BV

Advies

1. Kennisnemen van het door Deloitte Accountants uitgebrachte
accountantsverslag over de jaarrekening 2012.
2. Akkoord gaan met de reactie op dit verslag.

19

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006124

Onderwerp

19e tussenrapportage aan de commissie RO
Project Complex Poort van Limburg

R

Advies

Instemmen met de 19e tussenrapportage en deze ter kennisname aan
de commissie RO aanbieden door middel van de begeleidende brief.

Besluit

Akkoord met advies.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 18 juni 2013
de secretaris,
de burgemeester,
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