Vergadering van burgemeester en wethouders
Van
1

24 september 2013
Onderwerp

openbaar

Notulen van de B&W-vergadering d.d. 17 september 2013.

Advies
Besluit

Akkoord.

Registratienr.

BW-006392

2

Onderwerp

Centrale Zandwinning Weert

R

Advies

Instemmen met de beantwoording van de vragen over Centrale
Zandwinning Weert (art.40 RvO).

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006401

3

Onderwerp

Verleggen kabeltraject Sportpark Boshoven

I

Advies

Instemmen met een bijdrage van € 12.824,27 (50%) in de kosten van
het verleggen van kabels door Stedin.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006418

4

Onderwerp

4e tussenrapportage aan de commissie Ruimtelijke Ordening over het
project Beekstraatkwartier

R

Advies

Instemmen met de 4e tussenrapportage en deze ter kennisname aan
de commissie RO aanbieden door middel van de begeleidende brief.

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Van Eersel tot tekstuele
aanpassing van de rapportage.

Registratienr.

BW-006424

5

Onderwerp

Benoeming nieuw lid van de Marktcommissie.

R

Advies

Besluiten om een vertegenwoordiger van Centrum Weert Promotion, te
benoemen als lid van de Marktcommissie.

Besluit

Akkoord met advies.
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Registratienr.

BW-006430

6

Onderwerp

Onderzoek kostendekkendheid leges, inclusief 'bouwleges'.

R

Advies

- Kennis nemen van het onderzoek naar de mate van
kostendekkendheid van de gemeentelijke leges.

openbaar

- Instemmen met de voorgestelde methodiek van kostentoerekening en
nieuwe opzet van de tarifering voor de 'bouwleges'.
- De raad, zoals gevraagd bij motie van 7 november 2012, inzicht te
geven in de kostentoerekening en voor te stellen een nieuw tarief
stelsel voor de bouwleges in te voeren.
Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006432

7

Onderwerp

Communicatieplan prijsuitreiking Groenste Stad van Europa.

R

Advies

Instemmen met de communicatiestrategie voor de verkiezing Groenste
stad van Europa.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006438

8

Onderwerp

Woonvisie Leuken.

R

Advies

1. Vaststellen van het eindverslag inspraak met betrekking tot de
woonvisie Leuken.
2. Aan de raad voorstellen:
- De Integrale woonvisie Leuken vast te stellen en te besluiten
vooralsnog geen actieve maar een faciliterende rol te nemen in de
herontwikkeling van de locatie hoek Achterstestraat/Beemdenstraat.
- De door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen met
betrekking tot de verschillende grondexploitatieberekeningen voor
diverse scenario's op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet
Openbaarheid van Bestuur.

Besluit

Akkoord met advies.
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openbaar

Registratienr.

BW-006439

9

Onderwerp

Vaststellen subsidieplafonds voor het jaar 2014 voor subsidies uit de
Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 en
bijbehorende deelsubsidieverordeningen en subsidies uit de
Wijzigingsverordening subsidies welzijn en evenementen 2013.

I

Advies

De raad voorstellen:
A.
1. Besluiten om voor navolgende subsidies uit de Algemene
Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 en bijbehorende
deelsubsidieverordeningen en uit de Wijzigingsverordening subsidies
welzijn en evenementen 2013 voor het jaar 2014 de volgende
subsidieplafonds vast te stellen:
a. € 7.000,- voor de Subsidieregeling voor kaderopleidingen sport;
b. € 14.610,- voor de Subsidieregeling Investeringen;
c. € 20.000,- voor de Subsidieregeling Evenementen;
d. € 5.000,- voor de Subsidieregeling Tegemoetkoming bij calamiteiten.
2. Vaststellen dat de verdeling van de beschikbare middelen, tot een
maximum van het gestelde plafond, gebeurt conform het bepaalde in
de van toepassing zijnde (deel)subsidieverordening, te weten:
Ad. 1.a. artikel 14, lid 3 van de Deelsubsidieverordening Sport;
Ad. 1.b. artikel 10, lid 1c en lid 2c van de Deelsubsidieverordening
Investeringen 2013;
Ad. 1.c. artikel 5, lid 2 en lid 3 van de Deelsubsidieverordening
Evenementen 2013;
Ad. 1.d. artikel 13, lid 3 van de Deelsubsidieverordening Evenementen
2013.
(onderdeel van de Wijzigingsverordening)
3. Bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de eerste
dag na publicatie in het Digitale gemeenteblad van de gemeente Weert.
B.
Aanpassen van het voorstel onder A voor zover dit ten gevolge van de
besluitvorming over de vaststelling van de "Wijzigingsverordening

3
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openbaar

Subsidies welzijn en evenementen 2013" (voor het onderdeel
Subsidieregeling Tegemoetkoming bij calamiteiten) van toepassing is
(besluit raad 30 oktober 2013).
C.
Aanpassen van het voorstel onder A voor zover dit ten gevolge van de
vaststelling van de begroting 2014 noodzakelijk is (besluit raad 6
november 2013).

10
I

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006443

Onderwerp

bezwaar tegen subsidievaststelling 2012

Advies

- ingekomen bezwaar ontvankelijk verklaren;
- bezwaar gegrond verklaren, voor wat betreft het aantal leden
waarvoor subsidie kan worden verstrekt;
- bestreden besluit herroepen en de subsidie voor 2012 gewijzigd
vaststellen op € 4.976,80 en het terug te betalen bedrag op
€ 1.677,20.

11
I

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006449

Onderwerp

Informatiebeveiligingsplan Waardedocumenten 2013 gemeente Weert.

Advies

1. Besluiten tot vaststelling van het Informatiebeveiligingsplan
Waardedocumenten 2013 gemeente Weert conform bijgevoegd
concept.
2. Opleggen geheimhouding voor bijgevoegd
Informatiebeveiligingsplan Waardedocumenten 2013 gemeente Weert
op grond van artikel 10, lid 2 onder d van de Wob

Besluit

Akkoord met advies.
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12
R

24 september 2013

openbaar

Registratienr.

BW-006453

Onderwerp

24ste tussenrapportage nieuwbouw stadhuis

Advies

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

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006454

13

Onderwerp

Vragen naar aanleiding van raadsbijeenkomst over de 2e rapportage
2013.

BV

Advies

Kennisnemen van de vragen die gesteld zijn in de raadsbijeenkomst
over de 2e rapportage 2013 en akkoord gaan met de schriftelijke
beantwoording.

Besluit

Akkoord met advies inclusief tekstuele aanvulling.

Registratienr.

BW-006455

Onderwerp

Besluiten tot kennelijk niet-ontvankelijk verklaren van bezwaar van
Salemans Vastgoed, namens dhr. Van Ratingen en mevr. Van Hoef,
Koenderstraat 1B te Weert.

Advies

Voorstellen aan de raad om het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk te
verklaren.

Besluit

Akkoord met advies.

14

R

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 01 oktober 2013
de secretaris,
de burgemeester,

5

