Vergadering van burgemeester en wethouders
Van
1

10 december 2013
Onderwerp

openbaar

Notulen van de B&W-vergadering d.d. 3 december 2013.

Advies
Besluit

Akkoord.

Registratienr.
2

Onderwerp

Vervallen.

Advies
Besluit

3
I

Registratienr.

BW-006667

Onderwerp

Kennis nemen van de jaarstukken 2012 en verlenen subsidie 2014 van
Muziekcentrum de Bosuil.

Advies

a. De jaarstukken 2012 van Muziekcentrum de Bosuil voor
kennisgeving aannemen en het definitief subsidie 2012 vaststellen op
€ 207.853,00;
b. Verlenen van het voorlopig maximaal subsidie 2014 ad € 215.205,00
aan Muziekcentrum de Bosuil.

4
I

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006694

Onderwerp

Verbinden van voorwaarden aan de subsidie voor het
Jeugdpreensetreffe en het bepalen van de subsidiegrondslag.

Advies

Besluiten om:
1.aan de subsidie voor het Jeugdpreensetreffe de voorwaarden te
verbinden zoals opgenomen in bijgevoegde concept brief;
2. te kiezen voor een vast subsidiebedrag van € 900,-;
3. de voorwaarden en het vaste subsidiebedrag van toepassing te
verklaren voor de geldigheidsduur van de 'Algemene
Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013';
4. C.V. De Heiknuiters te informeren over de dit besluit via bijgevoegde
concept-brief.

Besluit

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

5
R

6

R

10 december 2013

openbaar

Registratienr.

BW-006695

Onderwerp

Uitvoeren motie raad Weert schaliegas vrij

Advies

Versturen van de brieven aan de Tweede Kamer. Europese Unie,
Minister van Economische Zaken en de Stichting Schaliegasvrij
Nederland.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006710

Onderwerp

Bezwaarschrift tegen het opleggen van een last onder dwangsom
betreffende een luchtbehandelingsinstallatie aan de Driesveldlaan 99 in
Weert.

Advies

Besluiten tot:
1. het ontvankelijk en ongegrond verklaren van het bezwaarschrift en
2. het in stand laten van het bestreden besluit
(conform bijgevoegde conceptbrieven en conceptbesluit).
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006721

Onderwerp

Ingekomen brief van Mooiland met melding van voorgenomen verkoop
van woningen in Weert.

Advies

1. Kennisnemen van de brief.
2. Instemmen met bijgaande informatiebrief aan de raadsleden.

Besluit

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

8
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10 december 2013

openbaar

Registratienr.

BW-006728

Onderwerp

Overeenkomst huur en verhuur loket Burgerzaken Stramproy

Advies

Besluiten tot het aangaan van een overeenkomst van huur en verhuur
betreffende de ruimte waarin het loket Burgerzaken in Stramproy is
gevestigd, conform bijgevoegde overeenkomst

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006731

Onderwerp

Visie op de Erfgoedruimte

Advies

1. Instemmen met het uitvoeren van een quickscan (SWOT-analyse)
naar de structurele huisvestingsmogelijkheden van archiefbewaarplaats
en musea;
2. Instemmen met het vergelijken van de locaties: Jacob van
Horne/Tiendschuur, Beekstraatkwartier, Birgittinessenklooster en
Martinusschool in deze quickscan;
3 Kennisnemen van de conceptnotitie 'De Erfgoedruimte in nieuw
perspectief' en deze als voorlopig richtinggevend kader te gebruiken in
de beoordeling van de locaties;
4. Instemmen met de voorgestelde evaluatiematrix waaraan de locaties
worden getoetst;
5. Instemmen met het beschikbaar stellen van € 10.000,- uit het
budget Haalbaarheidsonderzoek Erfgoedhuis voor het uitvoeren van de
quickscan;
6. De raad te informeren middels de TILS-lijst

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Coolen tot tekstuele
aanpassingen.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

10 december 2013

openbaar

Registratienr.

BW-006734

10

Onderwerp

Projectsubsidie aan het WOK-Muziektheater. Het verbinden van
voorwaarden aan de subsidie, het bepalen van de wijze waarop de
hoogte van de subsidie wordt berekend en het verlenen van de subsidie
van een operaproductie in 2014.

I

Advies

Besluiten om:
1. aan de subsidie aan het WOK-Muziektheater voor een
operaproductie de voorwaarden te verbinden zoals opgenomen in
bijgevoegde concept-beschikking;
2. de hoogte van de subsidie te berekenen zoals opgenomen in
bijgevoegde concept-beschikking;
3. de voorwaarden en de wijze waarop de hoogte van de subsidie wordt
berekend van toepassing te verklaren voor de geldigheidsduur van de
'Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013';
4. aan het WOK-Muziektheater een subsidie te verlenen van maximaal
€ 12.000,- voor een operaproductie in 2014 conform bijgevoegde
concept-beschikking.

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Coolen tot tekstuele
aanpassing.

Registratienr.

BW-006738

11

Onderwerp

Kennisnemen van het initiatiefvoorstel van de raadscommissie Welzijn.

Gr.

Advies

Kennisnemen van het initiatiefvoorstel van de raadscommissie Welzijn
met betrekking tot het eindrapport van de rekenkamer naar aanleiding
van het onderzoek “De aansturing van Punt Welzijn door de gemeente
Weert”.

Besluit

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

10 december 2013

openbaar

Registratienr.

BW-006740

Onderwerp

Internetadres voor elektronische publicatie van Algemeen Verbindende
Voorschriften

Advies

Bepalen dat publicatie van Algemeen Verbindende Voorschriften per 1
januari 2014 plaatsvindt via de Gemeenschappelijke Voorziening
Overheidspublicaties en via het internetadres
https://zoek.officielebekendmakingen.nl

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006699

13

Onderwerp

Huur en exploitatie het Keenter hart

I

Advies

1.
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R

2.
3.
4.

Instemmen met de nieuwe huurovereenkomst tussen gemeente en
Punt Welzijn voor het Keenter hart waarbij de huur onder de
huidige voorwaarden wordt voortgezet voor een periode van 5 jaar
en aansluitend stilzwijgend voor periodes van telkens 5 jaar;
Instemmen met het niet verruimen van de
exploitatiemogelijkheden voor het Keenter hart.
Instemmen met het voortzetten van de subsidierelatie met Punt
Welzijn conform uw eerdere besluit van 18 december 2012.
Informeren van raadsleden via de TILS lijst

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 17 december 2013
de secretaris,
de burgemeester,
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