Vergadering van burgemeester en wethouders
Van
1

05 november 2013
Onderwerp

openbaar

Notulen van de B&W-vergadering d.d. 29 oktober 2013.

Advies

2
I

Besluit

Akkoord.

Registratienr.

BW-005753

Onderwerp

Agenda 22; een leidraad voor inclusief beleid in Weert

Advies

1. Instemmen met de leidraad voor inclusief beleid in Weert op basis
van Agenda 22
2. Instemmen met bijgevoegd raadvoorstel

3
R

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006367

Onderwerp

Uitwerking van het eindrapport van de rekenkamer in het onderzoek
naar de Poort van Limburg.

Advies

- Instemmen met de uitwerking van het rapport 'onderzoek naar de
Poort van Limburg' van de Rekenkamer Weert.
- Voorleggen van de uitwerking aan de gemeenteraad.

4
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Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot tekstuele
aanpassing.

Registratienr.

BW-006419

Onderwerp

Project 'Werkervaringsbanen voor niet-westerse allochtone
bijstandsgerechtigden'

Advies

Instemmen met de inzet van de reservemiddelen inburgering voor tien
werkervaringsbanen voor niet-westerse allochtone
bijstandsgerechtigden, taalonderwijs en twintig
arbeidstrainingsplaatsen bij de Risse of externe partijen.

Besluit

Akkoord met advies.
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5
BV

6

BV

05 november 2013

openbaar

Registratienr.

BW-006462

Onderwerp

Intern Controleplan 2013

Advies

Vaststellen van het Intern Controleplan 2013

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006482

Onderwerp

Vaststellen van verordeningen, de daarbij behorende tarieventabellen,
beleidsregels, aanwijzingsbesluit en besluit privaatrechtelijke tarieven
2014.

Advies

De raad voor te stellen in te stemmen met de navolgende
verordeningen:
- "Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting
2014";
- "Verordening op de heffing en de invordering van onroerende
zaakbelastingen 2014";
- "Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting
2014";
- "Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden
2014";
- "Verordening op de heffing en de invordering van
reinigingsheffingen 2014";
- "Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2014";
- "Verordening op de heffing en de invordering van
scheepvaartrechten 2014";
- "Verordening op de heffing en de invordering van
parkeerbelastingen 2014";
- "Verordening op de heffing en de invordering van leges 2014";
- "Verordening op de heffing en de invordering van staangeld 2014"
- "Verordening op de heffing en de invordering van graf- en
begraafrechten 2014";
- "Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting
2014";
- "Parkeerverordening 2014";
- "Wegsleepverordening gemeente Weert 2014";
- "Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de
inrichting van de
financiële organisatie van de gemeente Weert 2014".
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openbaar

De raad voor te stellen in te stemmen met de navolgende
tarieventabellen:
- "Tarieventabel precariobelasting 2014";
- "Tarieventabel reinigingsheffingen 2014";
- "Tarieventabel parkeerbelastingen 2014";
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Akkoord met advies; mandaat wethouder Cardinaal tot aanpassing.

Registratienr.

BW-006526

Onderwerp

Aanwijzen dagen ten behoeve van collectieve festiviteiten 2014

Advies

8
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Besluit

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006528

Onderwerp

Samenwerking binnen het sociale domein in Midden-Limburg West
(Nederweert, Leudal, Weert)

Advies

Met het oog op de in ontwikkeling zijnde samenwerking binnen het
sociale domein in Midden-Limburg West:
1. in te stemmen met:
a. een publiekrechtelijke samenwerking tussen de gemeenten
Nederweert, Leudal en Weert (“de regeling zonder meer” op
basis van artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
in de vorm van een convenant zonder openbaar lichaam,
gemeenschappelijk orgaan of centrumgemeente, conform het
bijgevoegde convenant);
b. het netwerkconcept als werkmodel dat tot 1 januari 2015
wordt gehanteerd bij de regionale samenwerking binnen het
sociale domein;
c. evaluatie van het netwerkconcept aan het einde van 2014
en, zo nodig, aanpassing van de vormgeving van de regionale
samenwerking per 1 januari 2015;
d. de raad voor te stellen in te stemmen met de punten a tot
en met c conform het bijgaande conceptraadsvoorstel;
e. indien de raad instemt, wethouder H. Coolen machtigen
voor ondertekening van het convenant (als bedoeld in artikel
171 van de gemeentewet).
2. in te stemmen met:
a. de notitie “Naar een samenhangend beleid binnen het
sociale domein in Midden-Limburg West (Nederweert, Leudal
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openbaar

en Weert)”;
b. de raad voor te stellen in te stemmen met deze notitie
conform het bijgaande conceptraadsvoorstel.
3. in te stemmen met:
a. het instellen van een regiegroep “sociale domein MiddenLimburg West”;

9

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006538

Onderwerp

Actieprogramma Intergratie 2012-2014

Advies

1. Vaststellen van de voortgangsrapportage;
2. Besluiten om de proef van het Pools spreekuur te beëindigen per 1
januari 2014;
3. Akkoord gaan met het voornemen om geen nieuw actieprogramma
integratie op te stellen na 2014.
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006541

Onderwerp

Reactie op verzoek aanpassing ontwerp Driesveldlaan

Advies

Kennis nemen van en instemmen met de reactie brief aan de VVE
Wilhelminaveste

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot tekstuele
aanpassing brief.
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05 november 2013

Registratienr.

BW-006554

Onderwerp

Bestemmingsplan Biest 112 te Weert.

Advies

Aan de raad voorstellen:

openbaar

1. Het bestemmingsplan 'Biest 112' ongewijzigd vast te stellen.
2. Het bestemmingsplan 'Biest 112' aan te merken als authentiek
digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de grootschalige basiskaart
(GBKN) en de kadastrale ondergrond van september 2013.
3. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan 'Biest
112'.
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006555

Onderwerp

Beantwoording brieven Wijkraad Leuken

Advies

1.

2.

13
I

Instemmen met de beantwoording van de brieven van de
Wijkraad Leuken over de maatschappelijke voorzieningen in de
wijk middels bijgevoegde antwoordbrief.
Informeren van raadsleden via de TILS lijst.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006557

Onderwerp

Vaststelling subsidie kaderopleiding sport voetbalvereniging DESM.

Advies

1. Besluiten om de hardheidsclausule artikel 23 van de
Deelsubsidieverordening Sport 2013 toe te passen;
2. Besluiten om in afwijking van artikel 13 lid 1 van de
Deelsubsidieverordening Sport 2013 de subsidie aan voetbalverening
DESM ontvankelijk te verklaren en vast te stellen op € 120,-.

Besluit

Akkoord met advies.
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15

05 november 2013

openbaar

Registratienr.

BW-006560

Onderwerp

Memo tussenstand leerwerkplekken

Advies

Kennisnemen van de memo 'tussenstand leerwerkplekken' en de raad
informeren via de TILS-lijst.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006578

Onderwerp

1. Kennisnemen van het verkoopbeleid van het vastgoedcluster,
afdeling projectontwikkeling;
2. Beantwoording van moties, V.M. 1, V.M. 3 en VI.M.1 van 7
november 2012.

R

16
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Advies

Kennisnemen van het verkoopbeleid en de hierin opgenomen
beantwoording van de moties van 7 november 2012. Het verkoopbeleid
ter informatie aan de raad sturen.

Besluit

Akkoord met advies inclusief tekstuele aanpassing.

Registratienr.

BW-006562

Onderwerp

Instemmen met de Voortgangsrapportage over de uitgezette acties in
het kader van de Kanteling.

Advies

1. Instemmen met de Voortgangsrapportage over de uitgezette acties
in het kader van de Kanteling.
2. Commissie Welzijn informeren via de Tils-lijst.

17
I

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006564

Onderwerp

Managementrapportages 2013 Stichting Zwembad De IJzeren Man

Advies

Instemmen met de 1e en 2e managementrapportage 2013.

Besluit

Akkoord met advies.

6
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05 november 2013

openbaar

Registratienr.

BW-006572

Onderwerp

Petitie van bewoners gedeelte Louis Regoutstraat tussen Kazernelaan
en kleine tunnel Straevenweg

Advies

1. Kennis nemen van de aangeboden petitie
2. Instemmen met de reactiebrief op de aangeboden petitie
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006577

Onderwerp

Begroting en uitvoeringsovereenkomst 2014 Stichting Zwembad De
IJzeren Man

Advies

Aan de raad voorstellen:
a. Vaststelling van de begroting 2014 van Zwembad De IJzeren Man
b. Vaststelling van de voorlopige exploitatiesubsidie op € 536.952,-.
c. Vaststelling van de tarieven 2014 conform bijgevoegd besluit.
d. Vaststelling van de onderhoudssubsidies 2014 voor de technische
installaties op nihil en voor het gebouw op € 13.284,e. Instemmen met de uitvoeringsovereenkomst 2014
f. Instemmen met het ten laste brengen van de post onvoorzien
structureel, een bedrag van € 6.052,-.
g. Instemmen met het ten laste brengen van de post onvoorzien
incidenteel, een bedrag van € 10.000,- .

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006583

Onderwerp

Beleidsplan Jeugdhulp 2014-2016

Advies

1. Voorstellen aan de raad om bijgaand beleidsplan Jeugdhulp 20142016 vast te stellen.
2. Mandateren van de portefeuillehouder om voor definitieve
vaststelling kleine aanpassingen in het concept te doen op basis van de
nu nog geplande gesprekken met o.a. schoolbesturen.

Besluit

Akkoord met advies.
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05 november 2013

Registratienr.

BW-006584

Onderwerp

Evaluatie Wmo prestatieveld 6 van het jaar 2012

Advies

1.
2.
3.

22
R

openbaar

Vaststellen van de evaluatie van het jaar 2012 van prestatieveld 6
Wmo individuele voorzieningen
Instemmen met een keer in de 2 jaar evalueren van prestatieveld
6 Wmo individuele voorzieningen in de vorm zoals gehanteerd
vanaf 2008.
Commissie Welzijn informeren via de TILS-lijst

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006585

Onderwerp

Bestuursopdracht Samenwerken en Uitbesteden, deelopdracht:
'Uitvoerende taken in het openbaar gebied'.

Advies

1. Vaststellen van de rapportage van de deelopdracht 'Uitvoerende
taken in het openbaar gebied;
2. de raad voorstellen de in het rapport voorgestelde
uitwerkingsrichtingen voor uitbesteding in Fase III verder te laten
uitwerken;
3. na uitwerking van Fase III de raad definitief te laten besluiten;
4. geheimhouding opleggen op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g
van de WOB ten aanzien van de rapportage deelopdracht 'Uitvoerende
taken in het openbaar gebied' tot na de definitieve besluitvorming door
de raad.
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006587

Onderwerp

vaststellen Kadernota en actieprogramma 2014 Wmo Begeleiding en
Persoonlijke Verzorging

Advies

Besluiten om:
1. de Kadernota en actieprogramma 2014 Wmo Begeleiding en
Persoonlijke Verzorging vast te stellen;
2. de raad voor te stellen de Kadernota en actieprogramma 2014
Wmo Begeleiding en Persoonlijke Verzorging vast te stellen conform
bijgevoegd concept-raadsvoorstel.

Besluit

Akkoord met advies.
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openbaar

Registratienr.

BW-006588

Onderwerp

Raadsinformatiebrief Werk.Kom

Advies

Bijgevoegde raadsinformatiebrief met bijlagen via de TILS lijst ter
kennisname brengen aan de gemeenteraad

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006595

Onderwerp

Beantwoorden brief Stichting MOZON

Advies

Instemmen met bijgevoegde antwoordbrief, waarbij Stichting MOZON
voor 2012 een laatste termijn wordt gegeven voor het indienen van
het formulier handhaving kredieten

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006568

26

Onderwerp

Meerjareninvesteringsprogramma 6 Gebiedsontwikkeling MiddenLimburg.

R

Advies

Aan de raad voorstellen:
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a. In te stemmen met het Meerjareninvestingsprogramma 6 van de
Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg.
b. Een bedrag van € 2.407.280,- hiervoor beschikbaar te stellen uit de
gereserveerde GOML-gelden (1e en 2e tranche).
Besluit

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

Registratienr.

BW-006581

27

Onderwerp

Instemmen met de uitgangspunten voor de toekomstige samenwerking
in Midden-Limburg, zoals geformuleerd door de Stuurgroep GOML.

R

Advies

1. Instemmen met de uitgangspunten voor de toekomstige
samenwerking in Midden-Limburg, zoals geformuleerd door de
Stuurgroep GOML
2. De raad in de gelegenheid stellen zienswijzen en/of bedenkingen
kenbaar te maken ten aanzien van de uitgangspunten voor de
Samenwerking Midden-Limburg als vervolg op de Gebiedsontwikkeling

9
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openbaar

Midden-Limburg.
3. De raad, in een separaat voor te bereiden voorstel, voorstellen de
proceskosten van € 1,50 per inwoner ad. € 72.882,-- beschikbaar te
stellen uit de jaarschijf 2014 van het gereserveerde budget voor
economische structuurversterking en promotie 2011-2014.
4. De raad voorstellen om het beschikbaar stellen van structurele
middelen voor de toekomstige samenwerking Midden-Limburg bij de
afweging van de prioriteiten 2015-2018 te betrekken.
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Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Coolen tot tekstuele
aanpassing.

Registratienr.

BW-006547

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan 'Waterskibaan De IJzeren Man te Weert'.

Advies

De raad voorstellen om:
1. het bestemmingsplan 'Waterskibaan De IJzeren Man te Weert'
gewijzigd vast te stellen;
2. het bestemmingsplan 'Waterskibaan De IJzeren Man te Weert' aan te
merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de
kadastrale ondergrond en GBKN-kaart d.d. juli 2013;
3. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan
'Waterskibaan De IJzeren Man te Weert';
4. de VROM-inspectie en Gedeputeerde Staten te verzoeken zo spoedig
mogelijk te berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van zes
weken tot bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden
overgegaan.
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Besluit

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

Registratienr.

BW-006563

Onderwerp

Aquaflowsysteem Binnenwiek

Advies

1. Verzoek om maatregelen bij Novaform te bewerkstelligen afwijzen.
2. Aansprakelijkheid op voorhand afwijzen.

Besluit

Akkoord met advies.
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05 november 2013

openbaar

Registratienr.

BW-006567

Onderwerp

Ontwerp bestemmingsplan Kloosterstraat, integrale herziening.

Advies

1. Instemmen met het ontwerp bestemmingsplan Kloosterstraat,
integrale herziening en het ontwerpbesluit.
2. Instemmen met het opstarten van de inspraakprocedure.
3. Dit advies op de TILS-lijst plaatsen.
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006571

Onderwerp

Koop-/ruilovereenkomst grond met de heer R.L.A.T. Zincken,
Observantenstraat 14 te Weert en de heer A.H.A.J.M. Nouwen,
Recollectenstraat 20 te Weert in verband met het verbouwen van de
Wilhelmus-Hubertusmolen op het adres Oude Hushoverweg 30.

Advies

Instemmen met bijgevoegde koop-/ruilovereenkomst.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006573

Onderwerp

Bestemmingsplan 'Dijkerpeelweg 14'.

Advies

Aan de raad voorstellen:
1. Het bestemmingsplan 'Dijkerpeelweg 14' gewijzigd vast te stellen.
2. Het bestemmingsplan 'Dijkerpeelweg 14' aan te merken als
authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op de grootschalige
basiskaart van Nederland (GBKN) van september 2013.
3. Geen exploitiateplan vast te stellen voor het bestemmingsplan
'Dijkerpeelweg 14'.
4. Gedeputeerde Staten te verzoeken zo spoedig mogelijk te berichten
of eerder dan de voorgeschreven termijn van zes weken tot
bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden overgegaan.

Besluit

Akkoord met advies.
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openbaar

Registratienr.

BW-006566

Onderwerp

5e tussenrapportage aan de commissie Ruimtelijke Ordening over het
project Beekstraatkwartier.

Advies

Instemmen met de 5e tussenrapportage en deze ter kennisname aan
de commissie RO aanbieden door middel van de begeleidende brief.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006569

34

Onderwerp

Berichten schrijvers brief Beekstraatkwartier.

R

Advies

Instemmen met bijgevoegde antwoordbrief.

Besluit

Akkoord met advies.
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Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 12 november 2013
de secretaris,
de burgemeester,

12

