Vergadering van burgemeester en wethouders
Van
1

8 april 2014
Onderwerp

openbaar
Notulen van de B&W-vergadering d.d. 01 april 2014

Advies

2
R

3

R

Besluit

Akkoord.

Registratienr.

BW-007108

Onderwerp

Aanwijzing/benoeming toezichthouder

Advies

Aanwijzen met ingang van 25 maart 2014 de heer I. Brouard en met
ingang van heden de heer E.H.T. Nollen als toezichthouders op grond
van artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en hen
benoemen als onbezoldigd ambtenaar met de titel van
opsporingsbevoegdheid.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007116

Onderwerp

Zienswijzen tegen het voornemen tot het opleggen van een last onder
dwangsom met betrekking tot het perceel gelegen aan de
Moeselpeelweg 5.

Advies

1. Kennis nemen van de ingediende zienswijzen;
2. Afzien van het definitief opleggen van onder dwangsom in verband
met geconstateerde overtredingen van de regels van het geldende
bestemmingsplan 'Buitengebied 2011'.

4
R

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007118

Onderwerp

In procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan 'Rietstraat 28'.

Advies

- Instemmen met het in procedure brengen van het
ontwerpbestemmingsplan 'Rietstraat 28';
- Advies op TILS-lijst plaatsen.

Besluit

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

5
I

8 april 2014

Registratienr.

BW-007128

Onderwerp

Gevolgen herinrichting acute zorg voor SJG Weert

Advies

6
I

7
R

8
CS

openbaar

1. Besluiten om bijgaande ontwerpbrief aan de Vaste commissie
voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede
Kamer, ter goedkeuring voor te leggen aan de
gemeentebesturen van Nederweert, Leudal en Cranendonck.
2. Verlenen van mandaat aan de portefeuillehouder Welzijn om
naar aanleiding van reacties van de genoemde
gemeentebesturen, de ontwerpbrief zo nodig aan te passen
en vervolgens te verzenden.
3. De gemeenteraad informeren via de TILS-lijst.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007129

Onderwerp

Europese Parlementsverkiezingen

Advies

Besluiten tot het aan dhr. J. Beckers verlenen van mandaat en/of
machtiging, en waar nodig hem 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-007030

Onderwerp

Bijdrage project Stramproy Bloeit

Advies

Instemmen met beschikbaar stellen van een bijdrage aan Stramproy
Bloeit

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot tekstuele
aanpassing.

Registratienr.

BW-007136

Onderwerp

Weert 600 jaar stad

Advies

Instemmen met de concept brief aan de fractie van D66 met daarin de
antwoorden op hun vragen ex artikel 40 RvO inzake Weert 600 jaar
stad

Besluit

Akkoord met advies; inclusief tekstuele aanpassingen in brief.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

9

I

10
I

11
I

8 april 2014

openbaar

Registratienr.

BW-007114

Onderwerp

Vaststellen 25% investeringsubsidie aan scouting St. Rumoldus voor de
aanleg van een kampvuurcirkel

Advies

Besluiten om de subsidie aan scouting St. Rumoldus te verstrekken
conform bijgevoegde concept-beschikking

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007125

Onderwerp

Vragen op basis van artikel 40 reglement van orde over gymlessen
onderwijs.

Advies

Kennis nemen van de bijgevoegde brief van de fractie D66 Weert in
instemmen met bijgevoegde antwoordbrief.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007134

Onderwerp

vaststellen voortgangsrapportage Ontwikkelingen Maatschappelijke
opvang Weert

Advies

Besluiten om:
1. de voortgangsrapportage Ontwikkelingen Maatschappelijke Opvang
Weert (maart 2014) vast te stellen;
2. de voortgangsrapportage toe te zenden aan de Leidende Coalitie
Regionaal Kompas;
3. de commissie Welzijn te informeren via de TILS lijst.

Besluit

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

8 april 2014

openbaar

Registratienr.

BW-007126

12

Onderwerp

1e rapportage 2014 (financiële bijstelling).

BV

Advies

De gemeenteraad voorstellen in te stemmen met de 1e rapportage
2014 en de daarin opgenomen bijstellingen van de exploitatie en de
kredieten.

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Cardinaal tot aanpassingen in
rapportage.

Registratienr.

BW-006983

13

Onderwerp

gebiedsontwikkeling Wilhelminasingel-Driesveldlaan - 2e fase

R

Advies

1. deze 2e fase van de gebiedsontwikkeling WilhelminalaanDriesveldlaan de status van zwaar project toekennen;
2. de bijgevoegde projectopdracht vaststellen.

Besluit

Akkoord met advies; inclusief tekstuele aanpassing.

Registratienr.

BW-007143

14

Onderwerp

Rietstraat Laar

R

Advies

Instemmen met bijgaande brief aan de dorpsraad Laar

Besluit

Akkoord met advies.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 15 april 2014
de secretaris,
de burgemeester,

4

