Vergadering van burgemeester en wethouders
Van
1

21 oktober 2014
Onderwerp

openbaar

Notulen van de B&W-vergadering d.d. 14 oktober 2014

Advies

2
R

Besluit

Akkoord.

Registratienr.

BW-007681

Onderwerp

Standplaats voor oliebollen op het Stationsplein.

Advies

Besluiten om:
A. het Standplaatsenreglement aan te passen door het Stationsplein
(meer in het bijzonder het plateau tussen stationsgebouw en
spoortunnel) aan te wijzen als plaats voor een vaste standplaats voor
oliebollen en tegelijkertijd de Markt als zodanig te doen vervallen;
B. aan verzoeker een standplaatsvergunning voor de verkoop van
oliebollen te verlenen voor de nieuwe plaats op het Stationsplein.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007692

Onderwerp

Bezwaarschrift tegen de weigering om handhavend op te treden tegen
de standplaats voor oliebollen op de Markt.

Advies

Besluiten om het bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren en om
bezwaarmaker te berichten conform bijgevoegde concept-brief/beslissing.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007721

4

Onderwerp

Vaststellen subsidieplafonds voor het jaar 2015 voor subsidies uit de
Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 en
bijbehorende deelsubsidieverordeningen.

I

Advies

Aan de raad voorstellen:

3
R

1. Besluiten om voor de navolgende subsidies uit de Algemene
Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013 en bijbehorende
deelsubsidieverordeningen voor het jaar 2015 de volgende
subsidieplafonds vast te stellen:
a. € 7.000,- voor de Subsidieregeling voor kaderopleidingen sport.
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b. € 13.000,- voor de Subsidieregeling Investeringen, betreffende
investeringen tot
€ 20.000,-.
c. € 13.252,- voor de Subsidieregeling Investeringen, betreffende
investeringen hoger dan € 20.000,-.
d. € 20.000,- voor de subsidieregeling Evenementen.
e. € 5.000,- voor de subsidieregeling tegemoetkoming bij calamiteiten.

2. Vaststellen dat de verdeling van de beschikbare middelen, tot een
maximum van het gestelde plafond, gebeurt conform het bepaalde in
de van toepassing zijnde deelsubsidieverordening, te weten:
Ad. 1a. artikel 14, lid 3 van de Deelsubsidieverordening Sport.
Ad. 1b en 1c. artikel 10, lid 1c en 2c van de Deelsubsidieverordening
Investeringen 2013.
Ad. 1d. artikel 5, lid 2 en lid 3 van de Deelsubsidieverordening
Evenementen 2013.
Ad. 1e. artikel 13, lid 3 van de Deelsubsidieverordening Evenementen
2013.
Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007709

5

Onderwerp

Akkoord gaan met de verlenging van de Raamovereenkomst met SCIO
consult.

I

Advies

Akkoord gaan met de verlenging van de Raamovereenkomst tussen
SCIO consult en de gemeente Weert .

Besluit

Akkoord met advies.
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Registratienr.

BW-007725

6

Onderwerp

2e rapportage 2014 (financiële bijstelling).

BV

Advies

De gemeenteraad voorstellen in te stemmen met de 2e rapportage
2014 en de daarin opgenomen bijstellingen van de exploitatie en de
kredieten.

Besluit

Akkoord met advies.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 28 oktober 2014
de secretaris,
de burgemeester,
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