Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

14 oktober 2014

Openbaar
afwezig: burgemeester en wethouder Van Eersel

1

Onderwerp

Notulen van de B&W-vergadering d.d. 07 oktober 2014

Advies

2
R

Besluit

Akkoord.

Registratienr.

BW-007620

Onderwerp

Aanwijzen van dagen ten behoeve van collectieve festiviteiten 2015

Advies

1) Het aanwijzen van dagen ten behoeve van collectieve festiviteiten
2015.
2) Het volgen van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, waarbij
belanghebbenden de gelegenheid tot inspraak wordt geboden.

3
R

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007664

Onderwerp

Instellen Weerter Erfgoedprijs

Advies

Instellen Weerter Erfgoedprijs volgens bijgevoegde randvoorwaarden
en de prijs voor het eerst medio december 2014 bekend maken.

Besluit

Akkoord met advies.
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4
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BW-007672

Onderwerp

Illegaal geplaatste schutting op gemeentegrond en gemeentegrond
onrechtmatig in gebruik.

Advies

5
R

6
R

Registratienr.

1. De overtreder privaatrechtelijk sommeren de schutting te
verwijderen.
2. Een civiele procedure starten als de overtreder de schutting
niet verwijdert en de overtreder voor alle hieraan verbonden
kosten aansprakelijk stellen.
3. De overtreder de gelegenheid geven om de aangeboden
gebruiksovereenkomst voor het gebruik van het perceel
gemeentegrond binnen 14 dagen ondertekend te retourneren.
4. Als de overeenkomst niet binnen 14 dagen wordt getekend,
de gebruiker sommeren het gebruik van het perceel
gemeentegrond te beëindigen.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007674

Onderwerp

Weert, Visie op de ontwikkeling van de structuur van de
boodschappencentra.

Advies

De raad voorstellen het rapport 'Weert, Visie op de ontwikkeling van de
structuur van de boodschappencentra' vast te stellen.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007678

Onderwerp

Aanbesteding asfaltonderhoud 2015 t/m 2018 Weert en Nederweert.

Advies

- Kennisnemen van het proces verbaal van aanbesteding.
- Instemmen met het vervolgtraject in het gunningsproces.
- De directeur Ruimte mandateren voor het ondertekenen van de
contractdocumenten.
- De directeur Ruimte mandateren om personen aan te wijzen die
bevoegd zijn om binnen de raamovereenkomst deelopdrachten te
ondertekenen.

Besluit

Akkoord met advies.
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8
R

Registratienr.

BW-007680

Onderwerp

Beantwoorden art. 40 RvO vragen PvdA over communicatie met wijken dorpsraden.

Advies

Instemmen met verzending van antwoordbrief.

Besluit

Akkoord met advies inclusief enkele tekstuele wijzigingen.

Registratienr.

BW-007684

Onderwerp

Ontwerp bestemmingsplan Heugterbroekdijk 41.

Advies

1. Instemmen met het ontwerp bestemmingsplan Heugterbroekdijk 41
en het ontwerp raadsbesluit.
2. Instemmen met de planschadeovereenkomst.
3. Instemmen met het opstarten van de bestemmingsplanprocedure
door het ter inzage leggen van het ontwerpplan.

9
R

10
I

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007686

Onderwerp

Herontwikkeling pand Parallelweg 120 tot woningen.

Advies

Instemmen met de anterieure overeenkomst en
planschadeovereenkomst met Wonen Limburg.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007688

Onderwerp

Aanpassen Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen
2013 en bijbehorende Deelsubsidieverordeningen.

Advies

1. Instemmen met de voorgestelde concept-wijzigingen van de
Algemene Subsidieverordening Welzijn en Evenementen 2013 en
bijbehorende Deelsubsidieverordeningen.
2. Instemmen met het bespreken van de wijzigingen met
belanghebbenden en hen te vragen om een reactie.

Besluit

Akkoord met advies.
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Registratienr.

BW-007689

Onderwerp

12e tussenrapportage aan de commissie Ruimte over het project
Beekstraatkwartier

Advies

Instemmen met de 12e tussenrapportage en deze ter kennisname aan
de commissie Ruimte aanbieden door middel van begeleidende brief.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007693

Onderwerp

Jaarlijkse subsidie 2014 basketbalvereniging BAL

Advies

Toepassen van de hardheidsclausule artikel 24 van de
Deelsubsidieverordening Sport 2013 en in afwijking van artikel 5 lid 3a
de jaarlijkse subsidie 2014 aan basketbalvereniging BAL vaststellen op
€ 754,- conform bijgevoegde concept-beschikking.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007695

Onderwerp

Toekennen extra topsportsubsidie 2014 aan Stichting Volleybal
Promotion Weert en aan Stichting Basketball Stars Weert

Advies

Aan de raad voorstellen om te besluiten:
1. een extra topsportsubsidie toe te kennen van en vast te stellen op
€ 11.000 voor het jaar 2014 aan Stichting Basketball Stars Weert;
2. een extra topsportsubsidie toe te kennen en vast te stellen op
€ 11.000 voor het jaar 2014 aan Stichting Volleybal Promotion Weert.

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Gabriëls tot tekstuele
aanpassing.
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14
I

Registratienr.

BW-007696

Onderwerp

Bezwaarschrift tegen beslissing tot verwerking aangifte adreswijziging
in de basisregistratie personen

Advies

1. Besluiten tot het ongegrond verklaren van het bezwaar van
mevrouw T.J.P. Lodewikus, conform bijgevoegde concept beslissing op
bezwaar
2. Besluiten het primair besluit van 4 juni 2014 in stand te laten
3. Besluiten tot het ingevolge artikel 55 van de Gemeentewet opleggen
van geheimhouding omtrent de meegezonden bijlagen

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007698

15

Onderwerp

Beantwoorden brief over opheffen Stichting Wijkraad Rond de Kazerne.

I

Advies

Instemmen met verzending van antwoordbrief.

Besluit

Akkoord met advies.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 14 oktober 2014
de secretaris,
de burgemeester,
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