Vergadering van burgemeester en wethouders
Van
1

03 december 2013
Onderwerp

openbaar

Notulen van de B&W-vergadering d.d. 26 november 2013.

Advies

2
R

Besluit

Akkoord.

Registratienr.

BW-006612

Onderwerp

Kwartaalrapportage 2013-3 van het Gebiedsbureau Weert-NederweertLeudal.

Advies

1. Kwartaalrapportage voor kennisgeving aannemen;
2. Advies op TILS-lijst plaatsen.

3
CS

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006673

Onderwerp

Contract voor publicaties met AenC Media

Advies

- Besluiten tot het afwijken van het aanbestedingsbeleid voor een
contract voor gemeentelijke publicaties.
- Akkoord gaan met het afsluiten van een contract voor vier jaar met
AenC Media voor gemeentelijke publicaties in de Trompetter-Land van
Weert.

4
R

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006680

Onderwerp

Competitie Communities in Bloom International

Advies

1. In beginsel deelnemen aan de genoemde competitie in 2014.
2. Bestuurlijk in overleg treden met de provincie Limburg over een
gezamenlijke aanpak en financiering.
3. Op basis van de uitkomsten van het overleg met de provincie een
definitief voorstel maken inclusief noodzakelijke middelen.
4. Deelname aan de competitie als onderdeel van het promotioneel
uitnutten van de titel “Groenste stad van Europa”.

Besluit

Akkoord met advies inclusief aanpassing besluit.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

5
CS

03 december 2013

openbaar

Registratienr.

BW-006689

Onderwerp

Goederentransport spoor baanvak Weert

Advies

1. Kennis nemen van de brieven van GroenLinks Weert over
goederentransport spoor baanvak Weert
2. Instemmen met het concept antwoordbrief

6

R

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006696

Onderwerp

Aangepaste aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit
milieu, bouwen en gebruik van Lemmers Foodgroup BV voor het
veranderen van een legkippenhouderij en eierverwerkend bedrijf,
gelegen aan de Koenderstraat 9, 6003 PR te Weert

Advies

Instemmen met het voornemen om de door Lemmers Foodgroup BV
aangevraagde omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 en
artikel 2.6 van de Wet algemene bepalingen omgevingrecht (Wabo)
geheel te weigeren voor:
- de activiteit gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een
bestemmingsplan (art. 2.1, lid 1 onder c);
- de activiteit bouwen (artikel 2.1, lid 1 onder a);
- de activiteit milieu (artikel 2.1, lid 1 onder e).

Besluit

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

7
I

03 december 2013

openbaar

Registratienr.

BW-006700

Onderwerp

Pilot Generalisten en Centrum voor Jeugd en Gezin

Advies

1. Besluiten om het bijgaande convenant 'pilot generalisten, Jeugd- en
Gezinswerkers Westelijk Midden-Limburg' te verlengen;
2. Akkoord gaan met een aanvulling in het bijgaande privacyreglement
van het Centrum voor Jeugd en Gezin;
3. Machtigen door de burgemeester van wethouder Coolen voor
ondertekening van het protocol 'verlenging convenant en aansluiting
nieuwe convenantpartners d.d. 20-11-2013' (als bedoeld in artikel 171
van de Gemeentewet).

8
BV

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006701

Onderwerp

Besluiten op WOB verzoek.

Advies

1. Overgaan tot het verstrekken van de gegevens betreffende
uitkeringen van wachtgelden door de gemeente Weert aan exwethouders en gemeenteraadsleden over de jaren 2011 - heden.
2. De gegevens geanonimiseerd verstrekken (wethouders 1 tot en met
3).
3. De WOB-verzoeker middels bijgevoegd concept-besluit van het
bovenstaande in kennis te stellen.

9
I

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006704

Onderwerp

Artikel 40 vragen inzake het niet verlengen of omzetten contracten
werknemers De Risse

Advies

Instemmen met de beantwoording van de artikel 40 vragen zoals
gesteld door de SP-fractie middels bijgevoegde brief.

Besluit

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

10

F

11
R

03 december 2013

openbaar

Registratienr.

BW-006705

Onderwerp

Overeenkomst voor het schoonmaken van een gedeelte van het
gemeentelijke maatschappelijke vastgoed waaronder
sportaccommodaties, wijkcentra, milieustraat en het nieuwe stadhuis.

Advies

De uit te voeren werkzaamheden middels het toepassen van het
alleenrecht toe te kennen aan De Risse.

Besluit

Akkoord met advies inclusief tekstuele aanpassing.

Registratienr.

BW-006708

Onderwerp

Verkoop onroerende zaak aan de Molenweg 14 te Stramproy, voorheen
basisschool 'De Duizendpoot'.

Advies

1. Instemmen met de verkoop van de onroerende zaak aan de
Molenweg 14 te Stramproy, voorheen basisschool 'De Duizendpoot'.
2. Voorstellen aan de gemeenteraad om eventuele wensen en/of
bedenkingen betreffende onderhavige verkoop kenbaar te maken.
3. Opleggen van geheimhouding zonder eindtermijn aan de
gemeenteraad van onderliggende taxatie ingevolge artikel 10 lid 2 sub
b en sub g W.O.B.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006660

12

Onderwerp

Beekstraatkwartier

I

Advies

Instemmen met bijgevoegde presentatie aan de informatieve
commissie Ruimtelijke Ordening van 4 december 2013

Besluit

Akkoord met advies.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 10 december 2013
de secretaris,
de burgemeester,

4

