Vergadering van burgemeester en wethouders
Van
1

22 oktober 2013
Onderwerp

openbaar

Notulen van de B&W-vergadering d.d. 8 oktober 2013.

Advies
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Onderwerp

Akkoord.

Registratienr.

BW-006360

Onderwerp

Realisatieovereenkomst tussen de gemeente Weert en familie Teeuwen

Advies

Instemmen met realisatieovereenkomst Teeuwen inzake de realisering
van 3 bouwkavels aan de Rakerstraat te Weert en de aankoop van
grond voor de realisatie van een groenvoorziening met speelterrein.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006456

Onderwerp

Uitvoering motie 'Armoede in beeld'

Advies

1.

Kennisnemen van de uitgebreide rapportage over Benchmark
armoedebeleid en schuldhulpverlening.

2.

Instemmen met bijgevoegde conceptbrief aan de raad inzake de
resultaten van de Benchmark armoedebeleid en
schuldhulpverlening.

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot tekstuele
aanpassing.

Registratienr.

BW-006470

Onderwerp

Kosten sanering Noordkade 48a.

Advies

1. Kennisnemen van kostenoverzicht sanering.
2. Kosten meerwerk eveneens ten laste brengen van middelen ISV-2
(V1052).

Besluit

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

Registratienr.

BW-006492

Onderwerp

Toekennen van een subsidie voor de organisatie van Weert Swingt
2013.

Advies

1. Besluiten om een voorlopig subsidie van maximaal € 2.000,00 te
verlenen aan MEPF/Mark Vialle voor de organisatie op 1 november
2013 van Weert Swingt. Dit met de aanvullende bepaling dat het
definitieve subsidie 2013 niet hoger kan zijn dan maximaal 50% van de
feitelijke uitgaven en het daadwerkelijke tekort;
2. Besluiten om de hardheidsclausule art.10 uit de
Deelsubsidieverordening Evenementen toe te passen en af te wijken
van de eis in art. 3 van dezelfde verordening waarin is bepaald dat
subsidie uitsluitend wordt verleend aan rechtspersonen zonder
winstoogmerk voor het organiseren van evenementen. Dit omdat in
deze het winstoogmerk ontbreekt.
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006494

Onderwerp

Prestatieafspraken met Wonen Limburg.

Advies

Instemmen met de prestatieafspraken.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006495

Onderwerp

Legestarieven rijbewijzen en reisdocumenten

Advies

1. Besluiten tot het per 1 januari 2014:
a. afschaffen van het heffen van vermissingsleges voor
reisdocumenten, Nederlandse identiteitskaarten en rijbewijzen
b. handhaven van het toepassen van tariefdifferentiatie rijbewijzen
2. Het genomen besluit meenemen in de voorbereiding tot vaststelling
van de tarieventabel legestarieven 2014, behorende bij de Verordening
op de heffing en de invordering van leges 2014, door de raad

Besluit

Akkoord met advies.
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openbaar

Registratienr.

BW-006497

Onderwerp

Uitvoeringsprogramma Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) 2014.

Advies

Instemmen met bijgevoegd uitvoeringsprogramma RUD taken 2014
gemeente Weert, onder voorwaarde dat de
Dienstverleningovereenkomst (DVO) in het Bestuurlijk Overleg RUD
d.d. 24 oktober 2014 wordt vastgesteld.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006498

Onderwerp

Toepassen hardheidsclausule voor aanvraag parkeervergunning

Advies

Verstrekken van een parkeervergunning voor zone 3.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006499

Onderwerp

Invordering dwangsommen aan de Koenderstraat 9 in Weert.

Advies

1. Overgaan tot invordering van de verbeurde dwangsommen (conform
bijgevoegde conceptbrief).
2. Geheimhouding opleggen t.a.v. het advies van de landsadvocaat en
de memo aan het college als niet openbare bijlage op grond van artikel
11, lid 1 van de Wob (intern beraad).
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006500

Onderwerp

Bodemkwaliteitskaart voor Weert

Advies

Vaststellen van de bodemkwaliteitskaart Weert oktober 2013

Besluit

Akkoord met advies.
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openbaar

Registratienr.

BW-006505

Onderwerp

Werkplan Grondstofwinning en herinrichting periode 2014 Ontgronding
Centrale Zandwinning in de gemeente Weert.

Advies

- Kennis nemen van het werkplan 2014 Grondstofwinning en
herinrichting Centrale Zandwinning in de gemeente Weert.
- Instemmen met de reactie aan Provincie Limburg afdeling
Verguningen en Centrale Zandwinning Weert b.v.
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006507

Onderwerp

Besluiten op het verzoek van dhr. J. Pinkster uit Amsterdam op grond
van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

Advies

Besluiten om ten aanzien van het ingekomen WOB-verzoek:
1a. de gegevens aan de verzoeker te verstrekken betreffende alle
onkosten die gemaakt zijn voor, door of namens het college van B&W
welke ten laste komen van de publieke middelen voor het gebruik van
koffie, thee, frisdrank, bier, wijn, snacks en andere consumpties,
lunches en diners in de periode vanaf 3 maart 2010 tot en met 23
augustus 2013;

1b. een overzicht per bestuurder te verstrekken aan de verzoeker van
het aantal gedeclareerde taxiritten en de totale kosten van de
gedeclareerde taxiritten per bestuurder vanaf 3 maart 2010 tot en met
23 augustus 2013;

1c. de feitelijke verstrekking aan de verzoeker van de gevraagde
informatie onder 1a en 1b tijdelijk uit te stellen tot twee weken na
bekendmaking van dit besluit. Dit onder de voorwaarde dat binnen
deze termijn door derden belanghebbende geen bezwaarschrift is
ingediend en voorlopige voorzieningen zijn gevraagd, e.e.a. conform
bijgaande beschikkingen.

2. de beschikking per post en per email te verzenden aan de verzoeker
met afschrift aan de derden belanghebbende.
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006509

Onderwerp

Verzoek om opschorting van de begunstigingstermijn met betrekking
tot het dwangsombesluit voor de percelen Roermondseweg 203 en
Roermondseweg ongenummerd.

Advies

De begunstigingstermijn opschorten tot de bekendmaking van de
beslissing op bezwaar (conform bijgevoegd conceptbesluit).

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006510

Onderwerp

Regionaal Transitiearrangement (RTA) jeugdhulp Midden-Limburg

Advies

1.Vaststellen van het bijgaand regionaal transitiearrangement
jeugdhulp Midden-Limburg, d.d. 09-10-13.
2.Voorstellen aan de raad om wensen en bedenkingen kenbaar te
maken over het regionaal transitiearrangement jeugdhulp MiddenLimburg d.d. 09-10-13.
3. Eventuele wensen en bedenkingen van de raad, als bijlage
meezenden aan de Transitiecommissie Stelselwijziging Jeugd bij het
Transitiearrangement onder verwijzing naar de onder punt 11
gemaakte voorbehouden.

Besluit

Akkoord met advies.
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openbaar

Registratienr.

BW-006511

Onderwerp

Fusie-onderzoek Risse-Westrom

Advies

1. Kennisnemen van het rapport 'Onderzoek meerwaarde fusie' van
Deloiite (bijgevoegd).
2. Instemmen met de aandachtspunten voor het vervolgonderzoek.
3. De raad voorstellen kednnis te nemen van het fusieonderzoek.
4. De raad verzoeken de aangedragen aandachtspunten voor het
vervolgonderzoek over te nemen en mogelijk nog andere
aandachtspunten aan te dragen voor het vervolgonderzoek.
4. De raad voorstellen de opdracht voor het vervolgonderzoek onder de
regie van de stuurgroep regionaal arbeidsmarktbeleid te laten
uitvoeren.
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006513

Onderwerp

Aldi Dr. Schaepmansstraat te Weert

Advies

1. Instemmen met de brief aan Aldi
2. Instemmen met de conceptovereenkomst voor verlenging van de
erfpachtovereenkomst behorende bij de brief.
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Besluit

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

Registratienr.

BW-006515

Onderwerp

Werkzaamheden landsadvocaat in verband met handhavingsprocedures
Lemmers Food Group.

Advies

1.

Instemmen met de geraamde kosten.

2.

De kosten ten laste brengen van de post WABO handhaving
bestemmingsplannen.

Besluit

Akkoord met advies.
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Registratienr.

BW-006517

Onderwerp

Verzoek ontheffing van de verplichting tot zelfbewoning en het verbod
op doorverkoop van de woning Penitentenstraat 26.

Advies

Ontheffing verlenen.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006518

Onderwerp

Kennisnemen van het initiatiefvoorstel van de fractie Van de Loo om de
heer H.J.W.M. van de Loo te benoemen tot lid van de raadscommissies
EZ en RO.

Advies

Kennisnemen van het initiatiefvoorstel van de fractie Van de Loo om de
heer H.J.W.M. van de Loo te benoemen tot lid van de raadscommissies
EZ en RO.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006519

Onderwerp

Vragen raadscommissies naar aanleiding van de begroting 2014.

Advies

Kennisnemen van de vragen die de raadscommissies hebben gesteld
naar aanleiding van de behandeling van de begroting 2014 en akkoord
gaan met de schriftelijke beantwoording.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006521

22

Onderwerp

Najaarsnota 2013

BV

Advies

Instemmen met het aanbieden aan de gemeenteraad van de
najaarsnota 2013.

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Cardinaal tot tekstuele
aanpassing.
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openbaar

Registratienr.

BW-006525

Onderwerp

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert
2013

Advies

Vaststellen van de gewijzigde tekst van de toelichting van het besluit
nadere regels maatschappelijk ondersteuning gemeente Weert 2013

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006527

Onderwerp

Instemmen met brief aan Veiligheidsregio Limburg Noord over
ongewenste ontwikkelingen in aansturing van de GGD
jeugdgezondheidszorg

Advies

Instemmen met brief aan Veiligheidsregio Limburg Noord over
ongewenste ontwikkelingen in aansturing van de GGD
jeugdgezondheidszorg

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006531

Onderwerp

Europese aanbesteding ICT samenwerking

Advies

1. Op basis van de bepalingen in de Gemeenschappelijke Regeling
mandaat te verlenen aan het college van B&W van de gemeente Venlo,
om namens de samenwerkende gemeenten als contractpartij op te
treden voor de netwerkverbindingen.
2. Mandaat te verlenen aan de gemeentesecretaris van Weert, zijnde
lid van de directieraad van het ICT-samenwerkingsverband NML, om in
gezamenlijkheid met de andere leden van de directieraad te besluiten
over de gunning (voor het Weertse deel) en het aangaan van de
contracten in het kader van de Europese aanbesteding
netwerkverbindingen.
3. Op basis van de bepalingen in de Gemeenschappelijke Regeling
mandaat te verlenen aan het college van B&W van de gemeente Venlo,
om namens de samenwerkende gemeenten als contractpartij op te
treden voor toekomstige aanbestedingen vanuit het ICTsamenwerkingsverband NML en die binnen de kaders van de taken en
de begroting van deze samenwerking vallen.
4. Mandaat te verlenen aan de gemeentesecretaris Weert, zijnde lid
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van de directieraad van het ICT-samenwerkingsverband NML, om in
gezamenlijkheid met de andere leden van de directieraad, voor
toekomstige aanbestedingen te besluiten over de gunning en het
aangaan van contracten met gemeente Venlo als contractpartij, bij niet
gemeente-specifieke zaken en die binnen de kaders van de taken en de
begroting van deze samenwerking vallen.
Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006402

26

Onderwerp

Vestiging crematorium op bedrijventerrein de Kempen.

R

Advies

In principe medewerking verlenen aan de realisering van een
crematorium op bedrijventerrein de Kempen (hoek Ringselvenweg en
de Peelterbaan) middels een Omgevingsvergunning (uitgebreid)
overeenkomstig artikel 2.12 Wabo.

Besluit

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

Registratienr.

BW-006458

27

Onderwerp

Nakoming Ruimte voor Ruimteovereenkomst fam. Litjens, Trancheeweg
40.

R

Advies

Verzoek tot terugbetaling bijdrage afwijzen en overgaan tot invordering
van een bijdrage van € 139.000,- voor twee bouwtitels (eerder
ontvangen als sloopsubsidie).

Besluit

Akkoord met advies. (In afwezigheid van wethouder Litjens.)

Registratienr.

BW-006550

28

Onderwerp

Besluiten op bezwaar WOB-verzoek.

I

Advies

Besluiten om conform bijgaande conceptbeschikking:
1. het ingekomen bezwaar tegen het besluit van 31 mei 2013
ongegrond te verklaren en wel om volgende redenen:
a. Het verstrekte overzicht bevat alle in het verzoek van 3 mei 2013
gevraagde informatie;
b. In het verstrekte overzicht staan de financiële gegevens per oudbestuurder/wachtgelder (geanonimiseerd) vermeld. Het
geanonimiseerd verstrekken van de gegevens is gebaseerd op artikel
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10, lid 2 onder e van de WOB (bescherming van persoonlijke
levenssfeer). Het belang van de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer weegt in casu zwaarder dan het belang van de
openbaarheid van namen.
2. het verzoek om vergoeding van de kosten conform het Bbp en
artikel 7:15 Awb af te wijzen. Dit omdat het bestreden besluit in stand
wordt gelaten.
3. Gemachtigde berichten middels toezending van de beschikking per
post en per email.
Besluit

Akkoord met advies.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 29 oktober 2013
de secretaris,
de burgemeester,
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