Vergadering van burgemeester en wethouders
Van
1

16 juni 2014
Onderwerp

openbaar
Notulen van de B&W-vergadering d.d. 10 juni 2014

Advies
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Besluit

Akkoord.

Registratienr.

BW-007302

Onderwerp

Bezwaar tegen weigering subsidie 2014

Advies

Besluiten:
1. tot het gegrond verklaren van het bezwaarschrift tegen de weigering
van de subsidie 2014 conform bijgevoegde conceptbeschikking ;
2. om de ANBO Midden-Limburg te erkennen als belangenorganisatie
als bedoeld in artikel 8 lid 4 van de Deelsubsidieverordening Welzijn
2013;
3. de aanvullende eisen als genoemd in artikel 7 lid 1 onder a t/m f op
de ANBO van toepassing verklaren;
4. voor 2014 subsidie verlenen conform het in artikel 8 lid 4 van de
Deelsubsidieverordening Welzijn 2013 genoemde bedrag voor
belangenorganisaties;
5. betrokkene schriftelijk informeren over dit besluit.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007315

Onderwerp

projectopdracht verplaatsen winkelcentrum Leuken.

Advies

Instemmen met de bijgevoegde projectopdracht.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007322

Onderwerp

Aanleg Callisthenics park

Advies

Instemmen met uitbreiding van speelvoorzieningen in kader van sport
in de openbare ruimte

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot tekstuele
aanpassing.
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16 juni 2014

openbaar

Registratienr.

BW-007325

Onderwerp

Beëindiging intentieovereenkomst met aannemersbedrijf Louis
Scheepers BV.

Advies

Bekrachtigen van het beëindigen van de intentieovereenkomst met
aannemersbedrijf Louis Scheepers BV.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007330

Onderwerp

Ontwerp Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving MiddenLimburg.

Advies

1. Instemmen met de ontwerp Structuurvisie Wonen, Zorg en
Woonomgeving Midden-Limburg.
2. De inspraakprocedure met betrekking tot deze structuurvisie
opstarten middels de ter inzage legging van het plan.
3. Dit advies op de TILS-lijst plaatsen.
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007332

Onderwerp

Ontwerp POL2014 en ontwerp Omgevingsverordening Limburg 2014

Advies

1. Instemmen met de voorgestelde zienswijze op het ontwerp
POL2014, zoals opgenomen in de concept brief in bijlage 1
2. Instemmen met de voorgestelde zienswijze op de ontwerp
Omgevingsverordening Limburg 2014, zoals opgenomen in de concept
brief in bijlage 2

Besluit

Akkoord met advies.
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16 juni 2014

Registratienr.

BW-007333

Onderwerp

Vaststellen subsidieaanvraag voor kaderopleiding voor Moesel Megacles
Combinatie

Advies

9
I

openbaar

1. Besluiten om voor de subsidieaanvraag van Moesel Megacles
Combinatie, ontvangen 22 april 2014, de hardheidsclausule
artikel 23 van de Deelsubsidieverordening Sport 2013 toe te
passen;
2. Besluiten om in afwijking van artikel 13 lid 1 van de
Deelsubsidieverordening Sport 2013 de subsidieaanvraag van
Moesel Megacles Combinatie ontvankelijk te verklaren en de
subsidie voor de kaderopleiding en de organisatie van de
opleiding vast te stellen op € 375,-, conform bijgevoegde
concept-beschikking.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007334

Onderwerp

Subsidieverlening aan Muziekcentrum De Bosuil ten behoeve van het
Festival Broedplaats.

Advies

Besluiten om:
aan Stichting Muziekcentrum 'de Bosuil' een subsidie te verlenen van
maximaal 1.000,- voor het organiseren van het Festival Broedplaats
conform het bepaalde in bijgevoegde concept beschikking.
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007336

Onderwerp

Toekomst doelgroepenvervoer Noord- en Midden-Limburg

Advies

1. Vaststellen van de rapportage "Ontwikkelperspectief
doelgroepenvervoer Noord- en Midden-Limburg"
2. Instemmen met het uitwerken van de uitgangspunten van
voornoemde rapportage
3. Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief

Besluit

Akkoord met advies.
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16 juni 2014

openbaar

Registratienr.

BW-007343

Onderwerp

Subsidieaanvraag provincie Limburg in kader van motie leisure.

Advies

1. Kennisnemen van de Toerisme- en Recreatievisie MiddenLimburg, het afwegingskader en projectenprogramma
2. Akkoord gaan met verzending van bijgevoegde brief aan
Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg waarin
subsidie wordt aangevraagd voor de herinrichting van de
Hoofdtoegangspoort Kempen~Broek en het Zintuigenpark.

Besluit

Akkoord met advies inclusief tekstuele aanpassing.

Registratienr.

BW-007345

Onderwerp

Vaststellen jaarverslag toezicht kinderopvang 2013

Advies

Vaststellen jaarverslag toezicht kinderopvang 2013 en indienen bij
inspectie van onderwijs

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007348

Onderwerp

Verlenen subsidie aan Stichting Toptennis TC van Horne

Advies

1. Om voor de subsidieaanvraag Stichting Toptennis TC van Horne,
ontvangen op 16 mei 2014, de hardheidsclausule artikel 24 van de
Deelsubsidieverordening Sport 2013 toe te passen;
2. Om in afwijking van artikel 23 lid 1 onder a van de
Deelsubsidieverordening Sport 2013 de subsidieaanvraag van Stichting
Toptennis TC van Horne ontvankelijk te verklaren en de subsidie voor
2014 te verlenen voor € 4.730,-, conform bijgevoegde conceptbeschikking.

Besluit

Akkoord met advies inclusief tekstuele aanpassing.
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16 juni 2014

openbaar

Registratienr.

BW-007350

Onderwerp

Bezwaarschrift tegen verleende omgevingsvergunning voor het kappen
van een suiker esdoorn aan de Van Heemskerckstraat nabij nr. 1.

Advies

1. Kennisnemen van bezwaarschrift;
2. Bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren;
3. Het bestreden besluit herroepen en de omgevingsvergunning alsnog
weigeren.
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007351

Onderwerp

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Regionale Uitvoeringdienst LimburgNoord

Advies

Vaststellen van het aanwijzingsbesluit toezichthouders Regionale
Uitvoeringsdienst Limburg-Noord op grond van artikel 5.10 lid 3 Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), artikel 18.4 van de Wet
milieubeheer (Wm), en afdeling 5.2 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb), onder intrekking van het eerdere besluit BW006991, d.d. 11 maart 2014.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007358

Onderwerp

Verlenen van een subsidie 2014 aan Punt Welzijn en vaststellen van
het Dienstenboek 2014.

Advies

1.Verlenen van een subsidie 2014 aan Punt Welzijn ad € 2.005.596,00.
2.Vaststellen van het Dienstenboek 2014 van Punt Welzijn op grond
van artikel 2.2 van de Uitwerkingsovereenkomst 2012-2015.

Besluit

Akkoord met advies.
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openbaar

Registratienr.

BW-007360

Onderwerp

pilot sociale wijkteams Weert

Advies

Besluiten om:
1. Kennis te nemen van het Plan van Aanpak Deelproject "Pilots Sociale
Wijkteams/Gebiedsteams" in het kader van de (drie) decentralisatie(s);
2. Voor de monitoring en evaluatie van deze pilots opdracht te
verstrekken aan Vilans conform bijgevoegde concept-brief en hiervoor
een bedrag beschikbaar te stellen namens de samenwerkende
gemeenten van Midden-Limburg West van € 49.716,-;
3. Medewerking te verlenen aan het project "Het wordt druk in de wijk"
(pilot Weert-Centrum/Biest);
4. Voor de duur van fase 1 van dat project een bedrag van maximaal €
15.000,- beschikbaar te stellen als bijdrage in de kosten voor
projectleiding, op voorwaarde dat de samenwerkende zorg- en
welzijnspartijen eenzelfde bedrag investeren;
5. Wethouder P.H.H. Sterk te machtigen om namens de gemeente
Weert bijgevoegde intentieovereenkomst te tekenen ex artikel 171
Gemeentewet;
6. De raad te informeren via de TILS-lijst.
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Besluit

Akkoord met advies inclusief tekstuele wijziging.

Registratienr.

BW-007361

Onderwerp

Intrekken verkeersbesluit Veldstraat/St.Jozefstraat Stramproy

Advies

Intrekken van het genomen verkeersbesluit Veldstraat/St.Jozelstraat
Stramproy

Besluit

Akkoord met advies.
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16 juni 2014

openbaar

Registratienr.

BW-007362

Onderwerp

Artikel 40 vragen over bereikbaarheid Weert

Advies

1. Kennis nemen van de brief van 19 mei 2014 van de raadsfractie van
de SP inzake de bereikbaarheid van Weert
2. Instemmen met het concept antwoord
3. Kennis nemen van de reeds doorgevoerde intensivering van de
communicatie rondom Weert 600 jaar stad evenementen en v.w.b.
verbetervoorstellen naar alle evenementen in Weert de eindevaluatie
Weert 600 jaar stad afwachten

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007369

Onderwerp

Subsidieaanvraag Stimulering Kwaliteit Lokaal Bestuur

Advies

Besluiten om bij Gedeputeerde Staten van Limburg een aanvraag voor
subsidie in te dienen voor uitvoering van het project 'Risicobeheersing
Sociaal Domein Midden-Limburg' conform bijgevoegde conceptaanvraag.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007371

21

Onderwerp

Subsidie project Duurzame energie opwekking Zwembad De IJzeren
Man.

I

Advies

a. Kennis nemen van het herziene besluit van Gedeputeerde Staten op
het subsidieverzoek voor het project “Duurzame energie opwekking
Zwembad De IJzeren Man”.
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b. Besluiten om het op 4 oktober 2011 ingediende bezwaarschrift te
handhaven voor wat betreft de looptijd van het project en de hieraan
gekoppelde termijn voor het indienen van de aanvraag voor de
vaststelling van de subsidie conform bijgevoegde brief.
Besluit

Akkoord met advies.
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16 juni 2014

openbaar

Registratienr.

BW-007363

22

Onderwerp

Invulling KMS-complex

R

Advies

Afwijzen van een eventuele komst van een asielzoekerscentrum op het
KMS-complex.

Besluit

Akkoord met advies.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 24 juni 2014
de secretaris,
de burgemeester,

8

