Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

12 augustus 2014

openbaar
Afwezig: burgemeester Heijmans
wethouder Paul Sterk

1

Registratienr.
Onderwerp

Notulen Zomermandaat 2014 - openbaar

Advies

2

Besluit

Akkoord

Registratienr.

BW-007540

Onderwerp

Aanvullend krediet herinrichting Passantenhaven.

Advies

De raad voorstellen een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen ad €
75.000,- voor het automatiseren van de inning van havengelden ten
behoeve van het gebruik van de Passantenhaven.

Besluit

3
CS

Akkoord met advies, mandaat aan wethouder tot aanpassingen.

Registratienr.

BW-007210

Onderwerp

Burgerpeiling 2014

Advies

- Akkoord gaan met het houden van een burgerpeiling in 2014.
- Akkoord gaan met het geven van de opdracht tot uitvoering van de
burgerpeiling aan TNS-Nipo.

4

Besluit

Akkoord met advies.

Onderwerp

Vervallen.
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5
CS

Registratienr.

BW-007431

Onderwerp

Tussenevaluatie viering Weert 600 jaar stad

Advies

1. Instemmen met de tussenevaluatie van de viering van Weert
600 jaar stad over de periode 1 januari 2014 tot en met 30 juni
2014 voor het onderdeel gemeente
2. Kennis nemen van de tussenevaluatie die de stichting Weert
600 jaar stad over dezelfde periode heeft opgesteld
3. De raadscommissie Algemene Zaken van deze tussenevaluatie
in kennis stellen.

6
RB

7
PO

8
CS

Besluit

Akkoord, meesturen naar de raad een bijlage met de
bezoekersaantallen tot nu toe per evenement.

Registratienr.

BW-007453

Onderwerp

Verzoek om een tegemoetkoming in planschade.

Advies

Toekennen van een tegemoetkoming in planschade.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007485

Onderwerp

Bouwen van woningen in Vrouwenhof

Advies

Instemmen met de gewijzigde bijlage bij het addendum op de
exploitatie-overeenkomst met de heer en mevrouw Van de KerkhofClement inzake het plan Vrouwenhof, welke rechten en verplichtingen
zijn overgedragen aan Vrouwenvelde Weert B.V.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007487

Onderwerp

Jaarrekening 2013 en begroting 2015 Veiligheidsregio Limburg-Noord
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Advies

De raad voorstellen:
1. In te stemmen met de jaarrekening 2013 en de begroting 2015 van
de Veiligheidsregio Limburg-Noord
2. Instemmen met de concept reactie

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007489

Onderwerp

Toezeggingen, gedaan in de raadsvergadering van 9 juli 2014.

Advies

Kennisnemen van de in de raadsvergadering van 9 juli 2014 gedane
toezeggingen en zorgdragen voor de nakoming ervan.

Besluit

Akkoord met advies.

10

Registratienr.

BW-007490

RB

Onderwerp

Monitoring Regionale Woonvisies Weerterkwartier 2010-2014 en
Midden-Limburg Oost 2010-2014.

Advies

1. Instemmen met de notitie 'Monitoring Regionale Woonvisies
Weerterkwartier 2010-2014 en Midden-Limburg Oost 2010-2014'.

9
Gr

2. Dit advies bespreken met de commissie RO.

11
Dir.
R

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007496

Onderwerp

Adviescommissies burgemeester en wethouders

Advies

1. Instemmen met het opheffen van de adviescommissies Middenen kleinbedrijf en Verkeer.
2. Instemmen met het voortzetten van de adviescommissies
Cultuurhistorie, Straatnaamgeving, Roerend Erfgoed en
beeldende kunsten en Marktzaken.
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openbaar
Afwezig: burgemeester Heijmans
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3. Benoemen van:
-

wethouder G.J.W. Gabriëls tot voorzitter van de
adviescommissie Cultuurhistorie en de adviescommissie
Roerend erfgoed en beeldende kunst;

-

Wethouder H.A. Litjens tot voorzitter van de adviescommissie
Marktzaken;

-

wethouder A.F. van Eersel tot voorzitter van de
adviescommissie Marktzaken;

4. De reguliere plaatsvervangers uit het college aanwijzen als
plaatsvervangend voorzitter.
5. Aanpassen van artikel 1 van het Regelement op de
adviescommissies aan burgemeester en wethouders 2006 als
gevolg van het opheffen van de adviescommissies Midden- en
kleinbedrijf en Verkeer.
Besluit

Akkoord met advies.

12

Registratienr.

BW-007498

RB

Onderwerp

Splitsing bouwkavel ten behoeve van een twee-onder-één-kap woning.

Advies

In principe en onder voorwaarden instemmen met het verzoek middels
een herziening van het bestemmingsplan conform artikel 3.1 Wet
ruimtelijke ordening.

Besluit

Akkoord met advies.

13

Registratienr.

BW-007501

RB

Onderwerp

Projecten Willibrordushof en De Duizendpoot.

Advies

1. Instemmen met het vastleggen van afspraken omtrent het
doorsluizen van de verkregen subsidies naar Woningstichting Sint
Joseph Stramproy.
2. Instemmen met het verzoek aan de provincie Limburg om de
looptijd van het project te verlengen.

Besluit

Akkoord met advies.
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14

Registratienr.

BW-007503

RB

Onderwerp

Bestemmingsplan 'Diesterbaan ongenummerd'.

Advies

Aan de raad voorstellen:
1. Het bestemmingsplan 'Diesterbaan ongenummerd' gewijzigd vast te
stellen.
2. Het bestemmingsplan 'Diesterbaan ongenummerd' aan te merken
als authentiek digitaal ruimtelijk plan.
3. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan
'Diesterbaan ongenummerd'.
4.Gedeputeerde Staten te verzoeken om zo spoedig mogelijk te
berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van zes weken tot
bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden overgegaan.

15
OC
SW

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007504

Onderwerp

Vaststellen Wmo Beleidsplan 2015-2016

Advies

Aan de raad voorstellen:
Besluiten vast te stellen het nieuwe Wmo Beleidsplan 2015-2016, met
daarin opgenomen de wijzigingsvoorstellen voortkomend uit de
Inspraakprocedure.

Besluit

Akkoord met advies.

16

Registratienr.

BW-007505

RB

Onderwerp

Verzoek om compensatie wegens accijnsverhoging brandstoffen voor
grensstations.

Advies

Het verzoek om financiële compensatie afwijzen.
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Besluit

Akkoord met advies.

17

Registratienr.

BW-007509

RB

Onderwerp

In procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan 'Oude
Hushoverweg 30'.

Advies

- Instemmen met het in procedure brengen van het
ontwerpbestemmingsplan 'Oude Hushoverweg 30';
- Instemmen met bijgevoegde concept-planschadeovereenkomst;
- Advies op TILS-lijst plaatsen.

Besluit

Akkoord met advies.

18

Registratienr.

BW-007511

PO

Onderwerp

10e tussenrapportage aan de commissie Ruimtelijke Ordening over het
project Beekstraatkwartier

Advies

Instemmen met de 10e tussenrapportage en deze ter kennisnmame
aan de commissie RO aanbieden door middel van de begeleidende
brief.

Besluit

Akkoord met advies.

19

Registratienr.

BW-007516

VT
H

Onderwerp

Onrechtmatig in gebruik genomen gemeentegrond die deel uitmaakt
van een groenstrook aan de Watersnip door twee bewoners van de
Watersnip

Advies

Starten van een civiele procedure tot ontruiming van de onrechtmatig
in gebruik genomen gemeentegronden die de bewoners van Watersnip
5 en Watersnip 9 onrechtmatig in gebruik hebben genomen en waarop
bouwwerken zijn geplaatst.

Besluit

Akkoord met advies.
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20

Registratienr.

BW-007523

RB

Onderwerp

Uitbreiden Franciscus hospice aan de Doolhofstraat 14

Advies

In principe medewerking verlenen aan de uitbreiding van het hospice
middels een bestemmingsplanherziening met toepassing van artikel 3.1
van de Wet ruimtelijke ordening of door mee te liften met het
bestemmingsplan 'Woongebieden 2014'.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007524

Onderwerp

Ondersteuning door B.B.N. Adviseurs bij de opzet van een gedeelte van
de meerjaren onderhoudsplanning gemeentelijke gebouwen

Advies

Instemmen met ondersteuning door B.B.N. Adviseurs bij de opzet van
een gedeelte van de meerjaren onderhoudsplanning gemeentelijke
gebouwen en de kosten ad € 65.000 op te vangen via de Voorzieningen
onderhoud gebouwen.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007525

Onderwerp

Verzoek om herziening van geldend muilkorfgebod voor gevaarlijke
hond.

Advies

Besluiten om niet te voldoen aan het verzoek en om verzoeker te
berichten conform bijgevoegde concept-brief/-beslissing.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007531

Onderwerp

2e fase Gebiedsontwikkeling Wilhelminasingel-Driesveldlaan

21

22

23

Advies

1. instemmen met de reactie op de brief van de fractie PvdA
Weert en deze ter kennisname toesturen aan de leden van de

7
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raad;

24

25

2.

instemmen met de reactie op de brief van GS;

3.

instemmen met het verzoek om uitstel van de termijn van
uitvoering en bijstelling van de datum van uiterste indiening
van de aanvraag voor subsidievaststelling.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007533

Onderwerp

Benoemen leden collegeadviescommissie Cultuurhistorie

Advies

Benoemen van de hieronder genoemde personen tot leden van de
collegeadviescommissie Cultuurhistorie voor de huidige raadsperiode.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007535

Onderwerp

Beslissing op bezwaar inzake een verleende omgevingsvergunning voor
het kappen van een Amerikaanse eik aan de Biest 43 in Weert.

Advies

Besluiten om:
1. de bezwaren ontvankelijk te verklaren;
2. het bezwaar voor zover dat ziet op het bewoonde nesthol van de
grote bonte specht gegrond te verklaren;
3. de overige bezwaren ongegrond te verklaren;
4. het bestreden besluit voor zover dat ziet op de activiteit kappen
houtopstand in stand te laten en in verband met het bewoonde nesthol
van de grote bonte specht hieraan een voorschrift te verbinden;
5. het bestreden besluit voor zover dat ziet op de aanlegactiviteit met
verbetering van de motivering in stand te laten (conform bijgevoegd
conceptbesluit en conceptbrieven).

Besluit

Akkoord met advies.
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26

Registratienr.

BW-007536

PO

Onderwerp

Vragen fractie VVD inzake artikel 40 RvO aangaande de renovatie
Passantenhaven aan het Bassin.

Advies

Instemmen met de antwoordbrief.

Besluit

Akkoord met advies.

27

Registratienr.

BW-007539

Fin

Onderwerp

Kennisnemen van de meicirculaire 2014 Gemeentefonds en de
raadsleden via brief informeren.

Advies

1. Kennisnemen van de circulaire van 30 mei 2014 inzake de algemene
uitkering uit het Gemeentefonds en de gevolgen daarvan voor de
gemeente Weert voor de jaren 2014 en 2015 en volgende jaren.
2. De raadsleden via brief hierover informeren.

Besluit

Akkoord met mandaat aan wethouder om enkele toevoegingen te den
in de brief aan de raad.

28

Registratienr.

BW-007541

RB

Onderwerp

Verzoek ontheffing verplichting tot zelfbewoning en verbod op
doorverkoop woning Penitentenstraat 32.

Advies

Ontheffing verlenen.

Besluit

Akkoord met advies.

29

Registratienr.

BW-007510

PO

Onderwerp

Brief SP inzake huisvesting verenigingen

Advies

Brief beantwoorden conform bijgevoegd concept antwoord.

Besluit

Akkoord met advies
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30

Registratienr.

R

Onderwerp

Advies

BW-007544
-

Beslissing op handhavingsverzoek inzake behoud van acht
bomen op Kampershoek-Noord 2.0.

-

Ingebrekestelling Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen.

Besluiten om:
1. Stichting Groen Weert en Bomenstichting Amsterdam
ontvankelijk te verklaren bij de beslissing op het
handhavingsverzoek en het handhavingsverzoek af te wijzen
(conform bijgevoegde conceptbrieven en conceptbesluit);
2. Het afwijzen van de op 1 augustus 2014 ingekomen
ingebrekestelling.

Besluit

Akkoord met advies.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering van 19 augustus 2014,
de secretaris,
de burgemeester,
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