Vergadering van burgemeester en wethouders
Van
1

9 september 2014
Onderwerp

openbaar

Notulen van de B&W-vergadering d.d. 2 september 2014.

Advies

2
R

Besluit

Akkoord.

Registratienr.

BW-007513

Onderwerp

Afwijken van het aanbestedingsbeleid

Advies

De regierol op het openbaar groen te versterken door de
contractering van deskundige aannemers anders vorm te geven
met het implementeren van hybride contracten.
Voorstel om in te stemmen met:
1 Afwijken van het aanbestedingsbeleid.
2 Verlengen contract BTL Roermond voor 1 jaar.
3 Verlengen groencontract Rissebedrijven in kader van het
alleenrecht groen.
4. Uitwerken van de hybride contracten.

3

GR.

Besluit

Akkoord met advies; in 2015 volgt nieuwe aanbesteding.

Registratienr.

BW-007519

Onderwerp

Kennisnemen van het initiatiefvoorstel van het
fractievoorzittersoverleg om vast te stellen de “Verordening op
de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming
van de burgemeester voorbereidt, op de raadscommissie die
functioneringsgesprekken met de burgemeester houdt en op de
raadscommissie die de aanbeveling tot herbenoeming van de
burgemeester voorbereidt” en om in te trekken het “Protocol
voortgangsgesprekken Burgemeester gemeente Weert”,
vastgesteld door de raad van de gemeente Weert op 2 juli 2008.

Advies

Kennisnemen van het initiatiefvoorstel van het
fractievoorzittersoverleg om vast te stellen de “Verordening op
de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming
van de burgemeester voorbereidt, op de raadscommissie die
functioneringsgesprekken met de burgemeester houdt en op de
raadscommissie die de aanbeveling tot herbenoeming van de
burgemeester voorbereidt” en om in te trekken het “Protocol
voortgangsgesprekken Burgemeester gemeente Weert”,

1

Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

9 september 2014

openbaar

vastgesteld door de raad van de gemeente Weert op 2 juli 2008.
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GR.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007520

Onderwerp

Kennisnemen van het initiatiefvoorstel van het FVO inzake het
met beeld uitzenden van raadsvergaderingen.

Advies

Kennisnemen van het initiatiefvoorstel van het FVO inzake het
met beeld uitzenden van raadsvergaderingen.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007521

Onderwerp

Kennisnemen van het initiatiefvoorstel van het FVO om de
woonplaatsontheffing van burgemeester Heijmans te verlengen
tot 1 oktober 2015.

Advies

Kennisnemen van het initiatiefvoorstel van het FVO om de
woonplaatsontheffing van burgemeester Heijmans te verlengen
tot 1 oktober 2015.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007527

Onderwerp

Initiatiefvoorstel FVO benoeming commissieleden-nietraadsleden en (plv.) voorzitters van raadscommissies en
informatiebijeenkomsten.

Advies

1. Kennisnemen van het initiatiefvoorstel van het
fractievoorzittersoverleg om commissieleden-niet-raadsleden
en (plv.) voorzitters van de raadscommissies en de
informatiebijeenkomsten te benoemen.
2. In de tweede financiële rapportage de kosten voor het
uitkeren van presentiegeld en de tegemoetkoming in de
ziektekostenverzekering voor commissieleden bijramen.

Besluit

Akkoord met advies.
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openbaar

Registratienr.

BW-007545

Onderwerp

Kennisnemen van het initiatiefvoorstel van het
fractievoorzittersoverleg om aan raads- en commissieleden een
bedrag van € 750,- beschikbaar te stellen voor aanschaf,
gebruik en onderhoud van computerapparatuur met toebehoren
voor de periode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van
maart 2018.

Advies

Kennisnemen van het initiatiefvoorstel van het
fractievoorzittersoverleg om aan raads- en commissieleden een
bedrag van € 750,- beschikbaar te stellen voor aanschaf,
gebruik en onderhoud van computerapparatuur met toebehoren
voor de periode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van
maart 2018.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007572

Onderwerp

Evaluatie Winkelopenstelling op zondag.

Advies

Evaluatie Winkeltijdenverordening en daarmee samenhangende
mogelijkheid tot winkelopenstelling op zondag uitvoeren.
Voorbereiding starten aanpassing Winkeltijdenverordening
conform model-verordening Verenging Nederlandse Gemeenten
(VNG).

9
R
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R

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007580

Onderwerp

Verkeersbesluit Werthaboulevard

Advies

Vaststellen van het verkeersbesluit Werthaboulevard

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007581

Onderwerp

Verkeersbesluit Susanna Groeneweghof

Advies

Vaststellen van het verkeersbesluit Susanna Groeneweghof

Besluit

Akkoord met advies.
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Registratienr.

BW-007582

Onderwerp

Verkeersbesluit tijdelijk parkeerverbod Huupkens ijs aan de
Biest 44

Advies

Vaststellen van het verkeersbesluit tijdelijk parkeerverbod
Huupkens ijs aan de Biest 44.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007585

Onderwerp

Concept-brief planMER N266, randweg Nederweert

Advies

Instemmen met concept brief planMER, randweg Nederweert

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007588

Onderwerp

Vaststellen jaarlijkse subsidie 2013 ZPC De Rog.

Advies

Vaststellen van de jaarlijkse subsidie 2013 aan ZPC De Rog op
€ 74.224,30 conform bijgevoegde concept-beschikking.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007591

Onderwerp

Motivering deelname competitie Communities in Bloom.

Advies

1. Instemmen met bijgaande antwoordbrief.

Besluit

Akkoord met advies inclusief tekstuele aanpassingen in de
brief.

Registratienr.

BW-007592

Onderwerp

Schriftelijke vragen conform artikel 40 RvO van de fractie van
de SP over de GOML bijdrage voor Cultuureiland ECI Roermond

Advies

1. Instemmen met een tussenbericht middels bijgaande brief.
2. De provincie Limburg en SML verzoeken hierover helderheid
te verschaffen.
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Besluit

Akkoord met advies inclusief tekstuele wijziging in de brief.

Registratienr.

BW-007593

Onderwerp

Subsidieaanvraag éénmalige subsidie t.b.v. concertreis naar
China van Kerkelijke Harmonie St.-Joseph.

Advies

1. Het weigeren van het subsidieverzoek voor het maken
van een documentaire en fotosessie voor de concertreis
naar China van de Kerkelijke Harmonie St. Joseph Weert
1880.
2. Instemmen met bijgevoegde conceptbeschikking.

17
I

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007594

Onderwerp

combinatiefunctionaris RTC basketbal

Advies

Besluiten om:
1. akkoord te gaan met de verslagen van de
combinatiefunctionaris van het RTC basketbal en de subsidie
2013 vast te stellen op € 20.000 en de subsidie 2014 op €
10.000;
2. de restant-subsidie van € 10.000 over te maken naar
Stichting Basketball Promotie Limburg (BPL).

18
CS

Besluit

Akkoord met advies inclusief tekstuele aanpassing in advies.

Registratienr.

BW-007598

Onderwerp

Rembrandt tentoonstelling zwart-wit

Advies

1. Kennis nemen van de stand van zaken voorbereiding
Rembrandt tentoonstelling zwart-wit
2. Instemmen met de begroting

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot aanpassing
advies.

Registratienr.

BW-007604

5
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openbaar

19

Onderwerp

Raadsinformatiebrief inzake stand van zaken
haalbaarheidsonderzoek fusie Risse-Westrom.

I

Advies

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze
ter kennis te brengen van de Raad.

Besluit

Akkoord met advies.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 16 september 2014
de secretaris,
de burgemeester,
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