Vergadering van burgemeester en wethouders
Van
1

22 april 2014
Onderwerp

openbaar

Notulen van de B&W-vergadering d.d. 15 april 2014

Advies

2
I

3
R

Besluit

Akkoord.

Registratienr.

BW-007107

Onderwerp

Extra ondersteuning door Punt Welzijn ten behoeve van Cliënten
Platform Minima (CPM).

Advies

Toekennen van éénmalig 146 extra ondersteuningsuren voor CPM door
Punt Welzijn voor het jaar 2014.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007148

Onderwerp

Plan van aanpak Fase III deelopdracht Uitvoerende taken in het
openbaar gebied.

Advies

1. Vaststellen van het plan van aanpak voor de uitvoering van Fase III
van de deelopdracht 'Uitvoerende taken in het openbaar gebied' als
onderdeel van de bestuursopdracht Samenwerken en uitbesteden;
2. Voor het onderdeel 'domein bepaling' advies vragen aan de OR.
3. instemmen met de voortgangsrapportage periode januari - april
2014 voor de leden van de raad.

4
I

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot tekstuele
aanpassingen.

Registratienr.

BW-007154

Onderwerp

Subsidieverlening aan Het Paardenhuis ten behoeve van het
organiseren van Paarden Polowedstrijden.

Advies

Besluiten om:
aan Het Paardenhuis een subsidie te verlenen van maximaal € 1.000,voor het organiseren van Paarden Polowedstrijden conform het
bepaalde in bijgevoegde concept beschikking.

Besluit

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

5
I

22 april 2014

openbaar

Registratienr.

BW-007155

Onderwerp

Europese Parlementsverkiezingen donderdag 22 mei 2014

Advies

1. Aanwijzen stemlokalen
2. Aanwijzen mobiel stembureau
3. Vaststellen zittingstijden en plaatsen mobiel stembureau
4. Vaststellen plaats stemopneming mobiel stembureau
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7
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8
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007157

Onderwerp

Evaluatie en herijking hondenpoepbeleid.

Advies

De nota 'Evaluatie en herijking hondenpoepbeleid' ter vaststelling aan
te bieden aan de raad als gevolg van de motie van SP en WeertLokaal.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007159

Onderwerp

Financiële bijdrage carpoolplaats Nederweert als prioriteit in begroting
2015

Advies

Instemmen met het meenemen van de financiële bijdrage € 69.500,-voor de carpoolplaats Nederweert bij de afweging van de prioriteiten
voor de begroting 2015

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007165

Onderwerp

Verzoek om een tegemoetkoming in planschade.

Advies

Toekennen van een tegemoetkoming in planschade.

Besluit

Akkoord met advies.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

9
R
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22 april 2014

openbaar

Registratienr.

BW-007166

Onderwerp

Verzoek om een tegemoetkoming in planschade.

Advies

Toekennen van een tegemoetkoming in planschade.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007168

Onderwerp

Verzoek ontheffing van de verplichting tot zelfbewoning en het verbod
op doorverkoop van de woning Loonstraat 9.

Advies

Ontheffing verlenen.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007170

Onderwerp

Vraag Stichting Weert 600 om garantstelling te verlenen aan Stichting
Super 5.

Advies

Brief van Stichting Weert 600 beantwoorden conform bijgevoegde
concept-antwoordbrief.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007177

Onderwerp

Subsidie aan de stichting Bospop voor 2014 en volgende jaren

Advies

1. Toepassen van de hardheidsclausule artikel 17 van de
Deelsubsidieverordening Cultuur 2013 voor het subsidiejaar 2014
en in afwijking van artikel 15 lid 1 en lid 2, aan Stichting Bospop
een subsidie verlenen van € 8.815,- voor de organisatie van
Bospop in 2014 conform de bijgevoegde concept-beschikking;
2. De subsidie aan Stichting Bospop vanaf 2015 te verstrekken op
basis van een afzonderlijk in de gemeentebegroting op te nemen
begrotingspost voor een vast bedrag van maximaal € 8.815,- en
dit te verwerken in de begroting 2015.

Besluit

Akkoord met 1. Niet akkoord met 2. Bij de begroting conform de regels
inbrengen voor besluitvorming.
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

22 april 2014

Registratienr.
13

openbaar

BW-007144

Onderwerp

Financiële aspecten evenementen Weert 600 jaar stad

Advies

1. Kennis nemen van financiële aspecten ter ondersteuning van Weert
600 evenementen
2. Hieraan tegemoet treden conform ambtelijk advies

Besluit

Akkoord met advies

Registratienr.

BW-007183

14

Onderwerp

De Legende van de Rogstaekers Weert 600 jaar stad

CS

Advies

1. De kosten voor veiligheid en beveiliging in de openbare ruimte ten
behoeve van De
Legende van de Rogstaeker voor rekening nemen van de
gemeente Weert
2. Indien er sprake is van meerinkomsten uit verkoop van
entreekaarten dient de stichting
Rogstaekers 8x11 joar deze inkomsten met de gemeente te
verrekenen
3. Als gemeente verantwoordelijk nemen voor afzettingen gebied,
toezicht, EHBO,
beveiliging, aansprakelijkheden en overige in de vergunning en de
door de GHOR
genoemde voorschriften, overeenkomstig de constructie zoals
toegepast in 2012 bij
de NOS-opnames van de Rogstaekersoptocht

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot tekstuele
aanpassing.

CS
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Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

22 april 2014

openbaar

Registratienr.

BW-007173

15

Onderwerp

(Concept)begrotingen 2015 De Risse en De Risse Holding B.V.

I

Advies

1. Kennisnemen van de (concept)begrotingen 2015 van het
Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse en De Risse Holding B.V..
2. Het algemeen Bestuur van De Risse adviseren om deze
(concept)begrotingen vast te stellen.
3. De raad voorstellen kennis te nemen van de (concept)begrotingen
2015 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse en De Risse
Holding B.V. ten einde de raad in de gelegenheid te stellen al dan niet
haar zienswijzen te uiten.

Besluit

Akkoord met advies.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 29 april 2014
de secretaris,
de burgemeester,
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