Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

14 januari 2014

Openbaar
Afwezig: wethouder Litjens
agendapunt 1 t/m 13

1

Onderwerp

Notulen van de B&W-vergadering d.d. 7 januari 2014.

Advies

2
BV

Besluit

Akkoord.

Registratienr.

BW-006671

Onderwerp

Bestuursopdracht Samenwerken en Uitbesteden, deelopdracht:
Belastingen

Advies

1. Kennisnemen van het rapport 'Nulmeting Belastingen'
2. de raad te adviseren de in het rapport genoemde optie I
samenwerken met BsGW verder te laten uitwerken in Fase III;
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 het rapport “Nulmeting Belastingen” tot
na de definitieve besluitvorming door de raad.

3
R

4
I

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Cardinaal tot tekstuele
aanpassing.

Registratienr.

BW-006814

Onderwerp

Verruiming criteria artikel 160 Gemeentewet

Advies

De raad voorstellen de vastgestelde criteria te verruimen voor zover
het betreft de bevoegdheden aangaande transacties onroerend goed.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006821

Onderwerp

Actieplan integrale veiligheid 2014

Advies

Instemmen met het Actieplan integrale veiligheid 2014.

Besluit

Akkoord met advies.
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5
R

6
R

7
BV

Registratienr.

BW-006828

Onderwerp

Verzoek om een tegemoetkoming in planschade.

Advies

Afwijzen van het verzoek om een tegemoetkoming in planschade.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006829

Onderwerp

Verzoek om een tegemoetkoming in planschade.

Advies

Afwijzen van het verzoek om een tegemoetkoming in planschade.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006832

Onderwerp

Verlenging overeenkomsten Incasso en dwanginvordering

Advies

- Verlengen van de overeenkomst incasso en dwanginvordering met
Cannock Chase Public tot en met december 2014;
- akkoord gaan met het afwijken van het aanbestedingsbeleid.

8
BV

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006833

Onderwerp

Aanpassen afschrijvingstermijnen vaste activa

Advies

De gemeenteraad voorstellen:
1. de afschrijvingstermijnen van vaste activa met ingang van 1 januari
2013 aan te passen;
2. de verordening ex artikel 212 Gemeentewet met terugwerkende
kracht per 1 januari 2013 vast te stellen.

Besluit

Akkoord met advies inclusief tekstuele wijziging.
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10
R
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R
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Registratienr.

BW-006837

Onderwerp

Gemeenteraadsverkiezingen en Europese Parlementsverkiezingen

Advies

Besluiten tot het aan functionarissen verlenen van mandaat en/of
machtiging, en waar nodig aan te wijzen voor het uitvoeren van
handelingen en het nemen van besluiten op grond van de Kieswet en
het Kiesbesluit, conform bijgevoegd concept besluit.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006818

Onderwerp

Verzoek aanpassing bestemmingsplan van Theunissen Vastgoed en
Belegging bv voor perceel Roermondseweg 109.

Advies

Brief beantwoorden conform bijgevoegd concept.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006820

Onderwerp

WiFi binnenstad Weert.

Advies

De raad voorstellen een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen ad
€ 65.000,00 voor de realisatie van een publiek WiFi-netwerk.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006408

Onderwerp

Uitwerking Bestuursopdracht ‘Samenwerken of Uitbesteden’, onderdeel
Stadstoezicht.

Advies

-

Kennis nemen van de rapportage ‘scenario’s voor de inrichting en
uitvoering van het toezicht in de openbare ruimte’ van BMC d.d.
september 2013.

-

De gemeenteraad, conform bijgevoegd raadsvoorstel, te adviseren
de mogelijkheden van ‘uitbesteding’, verder te laten onderzoeken.

-

Na afronding, de gemeenteraad een definitief besluit te laten
nemen.
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-

13
R

14
BV

15
I

Geheimhouding opleggen op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g
van de WOB ten aanzien van de bijlage (tabel 2.2.) uit het rapport
van BMC d.d. september 2013 nr. 448082.

Besluit

Akkoord met advies; mandaat burgemeester tot tekstuele aanpassing.

Registratienr.

BW-006812

Onderwerp

Bestemmingsplan Kloosterstraat, integrale herziening.

Advies

Aan de raad voorstellen:
1.

het bestemmingsplan, ‘Kloosterstraat, integrale herziening,
ongewijzigd vast te stellen.

2.

het bestemmingsplan ‘Kloosterstraat, integrale herziening’, aan
te merken als authentiek digitaal ruimtelijk plan, gebaseerd op
de GBKN en kadastrale ondergrond van oktober 2013.

3.

geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan
‘Kloosterstraat, integrale herziening’.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006845

Onderwerp

Motie PvdA/D66 inzake overzicht externe uitbesteding.

Advies

Verzenden van bijgevoegde brief en overzicht inzake externe
uitbesteding.

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot tekstuele
aanpassing.

Registratienr.

BW-006835

Onderwerp

Vragen artikel 40 Reglement van Orde.

Advies

De termijn van beantwoording van de brief van 15 december 2013
afkomstig van de fracties VVD, Weert Lokaal en D66 verdagen tot 1
februari 2014.

Besluit

Akkoord met advies.
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16
I

17
BV

Registratienr.

BW-006841

Onderwerp

Locatiekeuze St. Franciscusschool Laar-Laarveld

Advies

1.

Kennisnemen van de locatiestudie Basisschool St. Franciscus.

2.

Kennisnemen van de brief van schoolbestuur Meerderweert waarin
argumenten worden aangedragen voor de bouw ven een nieuwe
school aan de Rietstraat.

3.

Instemmen met de locatie Aldenheerd als locatie voor de bouw van
een nieuwe school en deze keuze ter besluitvorming voorleggen
aan de gemeenteraad.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006842

Onderwerp

26ste tussenrapportage nieuwbouw stadhuis

Advies

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

18
BV

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006843

Onderwerp

Overeenkomst Tiberius inzake tijdstip oplevering perceel Van Gog

Advies

1. Kennis nemen van bijgaande brief.
2. Bijgaande brief toezenden aan de gemeenteraad.

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Coolen tot tekstuele
aanpassing van de brief.
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Registratienr.

BW-006638

19

Onderwerp

Verbinden van een voorwaarde aan de subsidie aan Beiaardcomité St.
Martinus Weert en verlenen subsidie 2013.

I

Advies

1.Besluiten om aan Beiaardcomité St. Martinus Weert voor 2013 een
subsidie te verlenen van maximaal € 6.000,00 en hieraan een
voorwaarde te verbinden zoals opgenomen in bijgevoegde
conceptbeschikking;
2.Besluiten om de voorwaarde en de wijze van berekening van de
hoogte van deze subsidie van toepassing te verklaren voor de
geldigheidsduur van de 'Algemene Subsidieverordening Welzijn en
evenementen 2013'.

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Coolen tot tekstuele
aanpassing.

Registratienr.

BW-006831

20

Onderwerp

Opleggen van een last onder dwangsom.

R

Advies

Instemmen met het opleggen van een last onder dwangsom aan
Wolfsven B.V., in verband met een geconstateerde overtreding van de
voorschriften van de geldende vergunningen.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006834

Onderwerp

vaststellen reactie overlegresultaat decentralisatie langdurige zorg en
maatschappelijke ondersteuning

Advies

vaststellen van bijgevoegd reactieformulier inzake overlegresultaat
decentralisatie langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning met
bijbehorende toelichting.

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Coolen tot tekstuele
aanpassingen in brief.
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Registratienr.

BW-006798

22

Onderwerp

Ingekomen brieven en vragen van de raadscommissie Ruimtelijke
Ordening over het bedrijf gelegen aan de Koenderstraat 9.

R

Advies

1.

instemmen met beantwoording van de door Den Hollander
Advocaten ingediende brieven over de invorderingsbesluiten;

2.

instemmen met beantwoording van de door de raadscommissie
Ruimtelijke Ordening gestelde vragen volgens bijgevoegde
conceptbrief;

3.

het besluit van 19 november 2013 waarbij is besloten over de
periode van 29 juli 2013 tot en met 31 augustus 2013 over te gaan
tot invordering van verbeurde dwangsommen ad € 40.000,=
intrekken;

4.

overgaan tot invordering van de verbeurde dwangsommen over de
periode van 1 september 2013 tot en met 1 december 2013 ad €
30.000,=.

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006848

23

Onderwerp

Brief over spoorverbinding personenvervoer Weert – Antwerpen

R

Advies

Kennisnemen van bijgevoegde brief.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-006754

24

Onderwerp

Facilitering overheid i.h.k.v. Weert 600 jaar stad

CS

Advies

1.

De stichting Weert 600 jaar stad faciliteren door bij hun geen
kosten van de ambtelijke inzet in rekening te brengen; noch over
2013, noch over 2014.

2.

De kosten externe inhuur secretariële ondersteuning stichting
Weert 600 jaar stad via Driessen HRM ad € 9.854,31 excl. btw bij
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de stichting Weert 600 jaar stad in rekening brengen

Besluit

3.

De kosten voor de dienstverleningsovereenkomst tussen de
stichting Weert 600 jaar stad en het Centrummanagement ad €
50.554,- niet vergoeden.

4.

Instemmen met de inhoud van het schema welke faciliteiten wel en
welke niet vanuit de gemeente te faciliteren

5.

Wethouder H. Litjens aanwijzen als portefeuillehouder W600
specifiek voor overheidsaangelegenheden

6.

Mochten de kosten voor de personele en materiële inzet 2014 ten
behoeve van Weert 600 jaar stad niet of onvoldoende met externe
middelen kunnen worden afgedekt dan het geraamde tekort van
maximaal € 159.610,- ten laste brengen van het saldo jaarrekening
2014.

7.

De stichting Weert 600 jaar stad adviseren de
evenementencoördinatie te versterken

8.

Instemmen met de brief aan de gemeenteraad als antwoord op de
door de raad aangenomen motie van het CDA over de facilitering
van Weert 600 jaar stad door de gemeente

Akkoord met advies.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 21 januari 2014
de secretaris,
de burgemeester,
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