Vergadering van burgemeester en wethouders
Van
1

20 augustus 2013
Onderwerp

openbaar

Notulen van de B&W-vergadering d.d. 13 augustus 2013.

Advies

2
R

Besluit

Akkoord.

Registratienr.

BW-006264

Onderwerp

Aanleg vissteigers IJzeren Man

Advies

1. In te stemmen met het realiseren van 9 vissteigers
2. De raad voor te stellen om hiervoor een krediet van € 31.000,-exclusief BTW beschikbaar te stellen
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R

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot tekstuele
aanpassing advies en raadsvoorstel.

Registratienr.

BW-006273

Onderwerp

Jongeren-stadsschrijver van Weert

Advies

1.

Instemmen met de evaluatie van het project stadsdichter 20112012

2.

De bijgaande conceptbrief verzenden aan de stadsdichter

3.

Instemmen met het voorstel om een vervolg aan dit project te
geven in de vorm van een jongeren-stadsschrijver van Weert voor
2014-2015

4.

Instemmen met het beschikbaar stellen van een jaarlijkse bijdrage
van € 1.500, ten laste van het budget Fonds Culturele Activiteiten

Besluit

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

Registratienr.

BW-006293

Onderwerp

Verzoek voor tegemoetkoming omzetderving ondernemers Dries

Advies

Instemmen met reactiebrief aan ondernemers Dries

Besluit

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

5
R

20 augustus 2013

openbaar

Registratienr.

BW-006294

Onderwerp

Intrekking beschikking in het kader van de Tijdelijke
stimuleringsregeling SUWI-bedrijfsverzamelgebouw (BVG-regeling)
door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en
terugbetalen voorschot.

Advies

1. instemmen met het voorstel aan de Raad om een budget van
€ 126.192,00 beschikbaar te stellen om daarmee het voorschot van de
beschikking terug te betalen;
2. instemmen met de bijgevoegde conceptbrief aan het ministerie om
hen te informeren over de procesvoortgang.
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Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot tekstuele
aanpassing raadsvoorstel.

Registratienr.

BW-006307

Onderwerp

Herinrichten Werthaboulevard en horecagedeelte Bassin.

Advies

Machtigen van de sectordirecteur tot ondertekening van de opdracht.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006309

Onderwerp

Bedieningsoverdracht van de Stads- en Biesterbrug aan
Rijkswaterstaat.

Advies



Instemmen met de definitieve overeenkomst tussen de
gemeente Weert en Rijkswaterstaat voor de
bedieningsoverdracht van de Stads- en Biesterbrug.



De Raad voorstellen een aanvullend krediet beschikbaar te
stellen van € 480.000 exclusief btw om de
bedieningsoverdracht te realiseren.

Besluit

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van
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20 augustus 2013

openbaar

Registratienr.

BW-006311

Onderwerp

Ondersteunen en subsidieren van het pilot project Kamers met Kansen.

Advies

De gemeenteraad conform bijgevoegd voorstel en besluit voor te
stellen om akkoord te gaan met de subsidieverstrekking voor 2 jaar
aan het pilot project Kamers met Kansen vanuit de reserve 'sociaal
maatschappelijke doeleinden'.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006314

Onderwerp

23ste tussenrapportage nieuwbouw stadhuis

Advies

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

Akkoord met advies; mandaat wethouder Coolen tot tekstuele
aanpassing in rapportage.

Registratienr.

BW-006315

Onderwerp

Plan van aanpak jeugdwerkloosheid

Advies

Kennisnemen van bijgevoegd plan van aanpak jeugdwerkloosheid
'Sleutel naar werk' van de arbeidsmarktregio Midden-Limburg.

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot tekstuele
aanpassing in advies.

Registratienr.

BW-006316

Onderwerp

Overeenkomst waterverbruik gemeentelijke begraafplaats

Advies

Besluiten tot het aangaan van een overeenkomst met de R.K. parochie
H. Martinus betreffende het waterverbruik gemeentelijke begraafplaats
conform bijgevoegde concept overeenkomst

Besluit

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van
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20 augustus 2013

openbaar

Registratienr.

BW-006317

Onderwerp

Informerende brief aan de raad over het noodweer op dinsdag 23 juli
2013

Advies

Instemmen met de inhoud van de brief aan de raad

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot tekstuele
aanpassingen in de brief.

Registratienr.

BW-006325

Onderwerp

Woonrijp maken 1ste fase Laarveld

Advies



Kennis nemen van de uitslag van het werk 'Woonrijp maken
1ste fase Laarveld' projectnummer 1203;



Akkoord gaan met de gunning aan de laagste inschrijver: BAM
Wegen bv Regio Zuidoost;



Machtigen van de sector directeur Ruimte tot ondertekening
van de opdracht;



Instemmen met het voorstel om de inrichting van het openbaar
gebied te wijzigen op het onderdeel 'verharding van de
verlengde inritten'.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006320

Onderwerp

Koopoptie overeenkomst met Proptimize Nederland BV.

Advies

1.

Voorstellen aan de gemeenteraad om eventuele wensen en
bedenkingen betreffende de overeenkomst kenbaar te maken.

2.

Opleggen van geheimhouding zonder eindtermijn aan de
gemeenteraad van het taxatierapport van Arcadis ingevolge artikel
10 lid 2 sub g WOB.

Besluit

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van
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20 augustus 2013

openbaar

Registratienr.

BW-006321

Onderwerp

Prijsuitreiking Entente Florale Europa

Advies

Instemmen met programma en vertegenwoordiging gemeente Weert.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006323

Onderwerp

Verlenen subsidie Stichting Weert 600 jaar stad

Advies

Besluiten om:
1. aan de Stichting Weert 600 jaar stad een subsidie te verlenen van
maximaal € 85.000,- conform bijgevoegde concept-beschikking;
2. de hardheidsclausule artikel 19 van de Algemene
subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 en toe te passen en
hieraan de verplichtingen te verbinden zoals beschreven in bijgevoegde
concept-beschikking.

17
BV

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006324

Onderwerp

ICT-samenwerkingsverband Noord- en Midden-Limburg

Advies

1. Akkoord te gaan met de oprichting van en deelname aan de
'Gemeenschappelijke Regeling ICT-Samenwerkingsverband Noord- en
Midden-Limburg' d.m.v. het aangaan van bijgaande
gemeenschappelijke regeling en dienstverleningsovereenkomst.
2. Deelnemen aan ICT-samenwerking Noord- en Midden-Limburg ter
goedkeuring voor te leggen aan raad voor het verkrijgen van
toestemming voor aangaan gemeenschappelijke regeling.

Besluit

Akkoord met advies; mandaat aanpassing raadsvoorstel.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

18

20 augustus 2013

Registratienr.

BW-006304

Onderwerp

Besluiten op bezwaar WOB-verzoek

Advies

1. Kennisnemen van het bezwaar op besluit WOB-verzoek

openbaar

2. Besluiten om beslistermijn te verlengen met 6 weken
3. Aanwijzen van ambtenaar die reclamant hoort
4. Instemmen met bijgevoegde concept- ontvangstbevestiging om
eiser in kennis te stellen van de vervolgprocedure

19

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006333

Onderwerp

Intrekking beschikking in het kader van de Tijdelijke
stimuleringsregeling SUWI-bedrijfsverzamelgebouw (BVG-regeling)
door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en
terugbetalen voorschot (2).

Advies

instemmen met de bijvoegde brief aan LAVG

Besluit

Akkoord met advies.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 27 augustus 2013
de secretaris,
de burgemeester,

6

