Vergadering van burgemeester en wethouders
Van

28 oktober 2014
1

Onderwerp

openbaar
Notulen van de B&W-vergadering d.d. 21 oktober 2014

Advies

2
R

Besluit

Akkoord.

Registratienr.

BW-007675

Onderwerp

Verkeersbesluit intrekken vrachtwagenverbod op Trancheeweg tussen
Geuzendijk en spoorwegovergang NS.

Advies

1. Vaststellen verkeersbesluit intrekken vrachtwagenverbod op
Trancheeweg tussen Geuzendijk en spoorwegovergang NS.
2. Instemmen met het verzenden van bijgevoegde brief.
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007685

Onderwerp

Collegeadviescommissie Marktzaken - Marktcommissie.

Advies

Besluiten om de voorgedragen personen te benoemen als lid van de
Marktcommissie.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007691

Onderwerp

Europese aanbesteding raamovereenkomst onderhoud bomen

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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5
R

openbaar

Registratienr.

BW-007702

Onderwerp

Uitvoeringsprogramma Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) 2015.

Advies

- Instemmen met bijgevoegd Uitvoeringsprogramma RUD-taken 2015
gemeente Weert.
- In het bestuurlijk overleg van 14 november 2014 aangeven dat de
gemeente Weert in principe meer taken wenst in te brengen in de RUD
en dit in 2015 wordt geconcretiseerd met een voorstel tot bijstelling
van het Uitvoeringsprogramma.

6
GR
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007703

Onderwerp

Toezeggingen, gedaan in de raadsvergadering van 9 oktober 2014.

Advies

Kennisnemen van de in de raadsvergadering van 9 oktober 2014
gedane toezeggingen en zorgdragen voor tijdige nakoming.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007704

Onderwerp

Subsidieverlening Weert Swingt 2014.

Advies

Besluiten om:
Toepassen van de hardheidsclausule artikel 10 van de
"Deelsubsidieverordening Evenementen 2013" en in afwijking van
artikel 3 een éénmalige subsidie van maximaal € 2.000,- verlenen voor
de organisatie van Weert Swingt 2014 conform bijgevoegde conceptbeschikking.

Besluit

Akkoord met advies.
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8
I

openbaar

Registratienr.

BW-007708

Onderwerp

Gunning uitvoeringscontracten Maatwerkvoorzieningen Wmo
Begeleiding 2015

Advies

1) Besluiten tot:
a. het gunnen van de Uitvoeringscontracten
Maatwerkvoorzieningen in natura Wmo 2015 voor de
gemeente Weert aan de rechts- en natuurlijke personen zoals
vermeld op de bijgevoegde lijst (bijlage 1);
b. het stellen van een bovengrens aan de tarieven voor
kortdurend verblijf (perceel 3), gelijk aan de maximum NZAtarieven 2014, zoals vermeld op de bijgevoegde
vertrouwelijke bijlage (bijlage 2);
c.

vaststellen van de tarieven per aanbieder per product, zoals
vermeld op de bijgevoegde vertrouwelijke bijlage (bijlage 2);

d. het, onder voorbehoud van de gevolgen van de motie Leijten
/ Bergkamp, vaststellen van de maximum budgetten per
aanbieder voor de gemeente Weert, zoals vermeld op de
bijgevoegde vertrouwelijke bijlage (bijlage 3), dat in 2015
gefactureerd mag worden per aanbieder die beschikt over
cliënten met overgangsrecht (‘bestaande aanbieder’). Met
nieuwe aanbieders worden alleen tariefafspraken gemaakt.
e. het opleggen van geheimhouding ten aanzien van de bijlagen
2 en 3, op grond van artikel 55 gemeentewet, juncto de
artikelen 10 1e lid onder c en artikel 10 2e lid onder g. van de
Wet openbaarheid van bestuur en de artikelen 2.57 en 2.138
van de Aanbestedingswet 2012;
f.

vaststellen van de bijgevoegde raadinformatiebrief en
doorleiden naar de raad.

2) Besluiten akkoord te gaan met het aangaan van contractuele
verplichtingen voor de gemeente Weert € 353.092 (= 12%)
boven het lokaal beschikbare budget voor inkoop van
maatwerkvoorzieningen overeenkomstig de in de vertrouwelijke
bijlage 3 vermelde budgetten per gemeente per aanbieder;
3) Besluiten om de overschrijding van de door het college
vastgestelde budget voor inkoop van maatwerkvoorzieningen te
dekken uit de post onvoorzien, zoals gepresenteerd in de bijlage
‘exploitatie-opzet nieuwe taken Wmo’ van het collegebesluit van 9
september 2014 en de te verwachten extra inkomsten uit eigen
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bijdragen.
4) Verlenen van mandaat aan de portefeuillehouder WMO om de
definitieve Uitvoeringscontracten maatwerkvoorzieningen WMO
vast te stellen en te besluiten tot het aangaan van deze
overeenkomsten, als bedoeld in art. 160 Gemeentewet. Dit onder
de voorwaarde dat de regionale uniformiteit geborgd blijft en het
te behalen schaalvoordeel en de (regionale) sturing niet in gevaar
komt

9
R

10
R

Besluit

Akkoord met advies; mandaat aan wethouder Sterk tot tekstuele
aanpassingen.

Registratienr.

BW-007711

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan 'Oude Hushoverweg 30'.

Advies

De raad voorstellen om:
1. het bestemmingsplan 'Oude Hushoverweg 30' gewijzigd vast te
stellen;
2. het bestemmingsplan 'Oude Hushoverweg 30' aan te merken als
authentiek digitaal plan, gebaseerd op de kadastrale ondergrond en
GBKN-kaart d.d. juli 2014;
3. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingplan 'Oude
Hushoverweg 30';
4. Gedeputeerde Staten te verzoeken zo spoedig mogelijk te
berichten of eerder dan de voorgeschreven termijn van zes weken tot
bekendmaking van het vastgestelde plan mag worden overgegaan.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007715

Onderwerp

Stoken open vuur

Advies

Bijgaande algemene ontheffing stoken verlenen

Besluit

Akkoord met advies.
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R

openbaar

Registratienr.

BW-007717

Onderwerp

Illegaal bouwen aan de Oude Hushoverweg 30 in Weert (WilhelmusHubertus molen).

Advies

Waarschuwen van de eigenaren voor handhavend optreden in de
vorm van het opleggen van een last onder dwangsom (conform
bijgevoegde conceptbrief).

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007719

Onderwerp

Omgevingsvergunning, 1e fase (uitgebreide procedure) voor het
realiseren van een energiestation aan het St. Jans Gasthuis,
Vogelsbleek 5.

Advies

1. Instemmen met de ruimtelijke onderbouwing en het
ontwerpbesluit.
2. Instemmen met het opstarten van de inspraakprocedure over de te
verlenen omgevingsvergunning, 1e fase (uitgebreide procedure).
3. Instemmen met de planschadeovereenkomst.
4. De vergunning wordt ambtshalve verleend, indien er geen
zienswijzen worden ingediend.

13
R

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007722

Onderwerp

Ontwerpbestemmingsplan 'Woongebieden 2014'

Advies

1. Vaststellen van het Eindverslag inspraak over de ingekomen reacties
op het voorontwerpbestemmingsplan 'Woongebieden 2014'.
2. Instemmen met drie planschadeovereenkomsten.
3. Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Woongebieden 2014',
het ontwerp raadsbesluit en het ter inzage leggen van het plan.

Besluit

Akkoord met advies.
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15
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16
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17
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openbaar

Registratienr.

BW-007723

Onderwerp

Verhuur pand Vrakkerveld 6 aan Stichting Muziekcentrum De Bosuil.

Advies

Verhuren van pand Vrakkerveld 6 aan Stichting Muziekcentrum De
Bosuil.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007728

Onderwerp

Vaststellen wijzigingen CAR-UWO inzake nieuwe CAO Gemeenten
2013-2015

Advies

Vaststellen van de wijzigingen in de CAR-UWO en conform het
bepaalde in de LOGA-ledenbrieven van 2 oktober 2014, kenmerken
ECWGO/U201401852 en ECWGO/U201401851 en de wijzigingen
neergelegd in de bijlage A, B, C en D bij dit advies op te nemen in de
gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Weert
respectievelijk per 15 juli 2014, 1 oktober 2014, 1 april 2015 en 1 juli
2015.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007731

Onderwerp

Kennisnemen van de septembercirculaire 2014

Advies

De septembercirculaire 2014 en de daaruit voortvloeiende gevolgen ter
kennis brengen van de raad.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007733

Onderwerp

Werving en verevening jeugdhulp Midden-Limburg

Advies

Ten aanzien van de inkoop jeugdhulp te besluiten:
1.
tot vaststelling van:
a)
de lijst met rechtspersonen waarmee de gemeente al dan niet
een uitvoeringscontract gespecialiseerde Jeugdhulp 2015 aangaat tot
het leveren van diensten in het kader van de Jeugdwet vanaf 1
januari 2015 aan burgers in deze gemeente;
b)
de budgetten, zoals deze vermeld staan op de onder punt 1.a
genoemde lijst, die per contractant in 2015 voor de verschillende te
leveren diensten beschikbaar zijn, conform de overeengekomen
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verdeelsleutel per gemeente op basis van het macrobudget; dit onder
voorbehoud van de gevolgen van de motie Leijten / Bergkamp,
c)
de tarieven voor de vrijgevestigde uitvoerders van jeugdhulp
zoals opgenomen in dit voorstel.
2.
Intrekking van genomen besluiten d.d. 02 en 09 september
2014 ten aanzien van 11 in de lijst met rechtspersonen opgenomen
aanbieders waarmee een raamovereenkomst zou zijn aangegaan.
Dit omdat alsnog is gebleken dat zij niet aan de geldende
voorwaarden voldoen.
Ten aanzien van de subsidiering jeugdhulp te besluiten:
3.
subsidie te verlenen of te weigeren conform voorliggend
voorstel op grond van een nadere door de gemeenteraad vast te
stellen begrotingswijziging;
4.
tot vaststelling van:
a)
de lijst met instellingen die een subsidieaanvraag in hebben
gediend met motivering voor verlening of weigering
b)
de financiële middelen , zoals deze vermeld staan op de onder
punt 4.a genoemde lijst, die per subsidieaanvrager in 2015 voor de
aanvragers verleend , conform de overeengekomen verdeelsleutel per
gemeente op basis van het macrobudget, of geweigerd worden;
Ten aanzien van de werving (inkoop en subsidiëring) jeugdhulp
algemeen te besluiten:
5.
vaststelling van het AEF rapport over zorggebruik en kosten
van de jeugdhulp;
6.
doorleiding van het raadsvoorstel om financiën te verevenen
voor 2015 op basis van het bijgevoegde vereveningsmodel;
7.
vaststelling van de ontwikkelopgaven voor 2015 en verder
zoals voortgekomen uit de werving jeugdhulp en deze te gebruiken
voor een ontwikkelagenda met partners in 2015;
8.
bijlagen 1 en 2 niet openbaar te maken op grond van artikel
55 gemeentewet, juncto de artikelen 10 1e lid onder c en artikel 10
2e lid onder g. van de Wet openbaarheid van bestuur en de artikelen
2.57 en 2.138 van de Aanbestedingswet 2012.

Besluit

Akkoord met advies.
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18
R

openbaar

Registratienr.

BW-007736

Onderwerp

Uitbreiding Centrale Zandwinning Weert

Advies

1. In principe en onder voorwaarden instemmen met uitbreiding van de
Centrale Zandwinning Weert
2. Instemmen met de procesaanpak om te komen tot een uitbreiding
van de Centrale Zandwinning Weert
3. Geheimhouding opleggen met betrekking tot de bijlagen “SWOTanalyse incl. risicoparagraaf en paragraaf maatschappelijke
meerwaarde, tekening Integrale Gebiedsvisie en ambtelijke reactie op
de SWOT-analyse”, op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de
Wet Openbaarheid van Bestuur.

Besluit

Akkoord met advies; mandaat aan wethouder Van Eersel tot tekstuele
aanpassing.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 04 november 2014
de secretaris,
de burgemeester,
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