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Notulen van de B&W-vergadering d.d. 18 november 2014.

Advies
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Besluit

Akkoord.

Registratienr.

BW-007578

Onderwerp

Verlenen van een voorlopig maximaal subsidie 2015 ad € 1.105.480,00
aan het Munttheater.

Advies

Verlenen van een voorlopig maximaal subsidie 2015 ad € 1.105.480,00
aan het Munttheater.

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Gabriëls tot aanpassing brief.

Registratienr.

BW-007726

Onderwerp

Subsidieweigering Stichting Filmhuis Weert 2015.

Advies

Wij stellen voor te besluiten:
-om de subsidie aan Stichting Filmhuis Weert 2015 conform
bijgevoegde concept-beschikking te weigeren.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007768

Onderwerp

Toestemmen onderverhuur aan Stichting Kinderopvang Humanitas.

Advies

Toestemming verlenen aan Stichting Kinderopvang Humanitas voor
onderverhuur van ruimten aan Stichting PSW (Pedagogisch Sociaal
Werk Midden- en Noord-Limburg) ten behoeve van gebruik als
kinderdagcentrum op de locatie Maaslandlaan 1 te Weert.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007811

Onderwerp

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Weert 2015

Advies

Besluiten om vast te stellen:
1. Concept Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert
2015, onder gelijktijdige intrekking van het Besluit nadere regels
maatschappelijke ondersteuning Gemeente Weert 2013.
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2. Concept Beleidsregels Wmo 2015 Gemeente Weert, onder
gelijktijdige intrekking van de Beleidsregels Voorzieningen
Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Weert.
3. Concept Besluit maatschappelijke ondersteuning en concept
Beleidsregels voorleggen aan de raad voor wensen en bedenkingen.
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007822

Onderwerp

Mandaatovereenkomst om de taak eenmalige PGB's over te dragen van
de Sociale Verzekeringsbank aan de gemeenten tot 1 januari 2016.

Advies

1. Besluiten tot het aan gaan van de mandaatovereenkomst met de
Sociale Verzekeringsbank om de taak eenmalige PGB's over te dragen
naar de gemeente tot 1 januari 2016.
2. De portefeuillehouder Wmo machtigen tot ondertekening van de
mandaatovereenkomst.

7
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007830

Onderwerp

Machtigen centrumgemeente klantgegevens beschermd wonen

Advies

Besluiten om:
1. op grond van artikel 160 Gemeentewet de centrumgemeente Venlo
te machtigen om zelf de klantgegevens voor de voorbereiding van de
taak Beschermd wonen bij het CAK Portal te downloaden, door middel
van het ondertekenen van bijgevoegd machtigingsformulier (door de
burgemeester op grond van art. 171 Gemeentewet);
2. ten aanzien van het machtigingsformulier geheimhouding op te
leggen op grond van artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 10 2e lid
onder g "het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling
van de bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of
rechtspersonen danwel van derden".

Besluit

Akkoord met advies.
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Registratienr.

BW-007831

Onderwerp

Collectieve maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten

Advies

Besluiten om:
1. In te stemmen met de introductie van een collectieve
maatwerkvoorziening voor chronisch zieken en gehandicapten door
middel van uitbreiding van de collectieve verzekering voor minima met
de aanvullende zorgverzekering “Gemeente Extra Uitgebreid”;
2. De inkomensgrens voor deelname aan de collectieve verzekering
voor minima vast te stellen op 130% van het sociaal minimum;
3. Als voorwaarde aan toelating tot de aanvullende zorgverzekering
“Gemeente Extra Uitgebreid” de deelnemers te verplichten om het
verplicht eigen risico in 10 maandelijkse termijnen vooraf te betalen,
waarbij het niet verbruikte eigen risico na afloop van het jaar door de
zorgverzekeraar wordt geretourneerd;
4. De bijdrage vast te stellen aan de hand van de formule: A + (0,5 x
(B-C)), waarbij
A = premiebijdrage huidige collectieve zorgverzekering voor minima
(Gemeente Extra),
B = verschuldigde premie na collectiviteitskorting voor aanvullende
zorgverzekering “Gemeente Extra Uitgebreid”, en:
C = verschuldigde premie na collectiviteitskorting voor aanvullende
zorgverzekering “Gemeente Extra”;
5. De beleidsregel bijzondere bijstand, zoals die door uw college op 8
oktober 2013 is vastgesteld (BW-6369) is vastgesteld, te wijzigen
conform bovenstaande.
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007846

Onderwerp

Aanzet transformatie Wmo

Advies

Besluiten om de raad voor te stellen om ten behoeve van de
transformatie van het sociaal domein voor 2015 voor een drietal
initiatieven eenmalig middelen beschikbaar te stellen van in totaal €
170.000,- ten laste van de binnen de algemene reserve geoormerkte
middelen voor Sociaal Maatschappelijke doelen, conform bijgevoegd
concept-raadsvoorstel.
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Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Sterk tot tekstuele
aanpassingen.

Registratienr.

BW-007848

Onderwerp

Cameratoezicht op een openbare plaats in het belang van de openbare
orde.

Advies

Instemmen met de operationele uitvoering van het (mobiel)
cameratoezicht op een openbare plaats in het belang van de openbare
orde in 2015-2016.

Besluit

Akkoord met advies; mandaat burgemeester tot tekstuele wijziging.

Registratienr.

BW-007671

Onderwerp

1. Vaststellen van verordeningen, de daarbij behorende
tarieventabellen, beleidsregels, aanwijzingsbesluit en besluit
privaatrechtelijke tarieven 2015.
2. De bevoegdheid tot het beslissen op administratieve beroepen tegen
afgewezen verzoeken om kwijtschelding van opgelegde aanslagen
gemeentelijke belastingen overdragen aan het Dagelijks Bestuur van
de BsGW.
3. De bevoegdheid tot het vaststellen van beleids- en uitvoeringsregels
gemeentelijke belastingen overdragen aan het Dagelijks Bestuur van
de BsGW.

BV

Advies

1. De raad voor te stellen in te stemmen met de navolgende
verordeningen:
- "Verordening op de heffing
2015";
- "Verordening op de heffing
zaakbelastingen 2015";
- "Verordening op de heffing
2015";
- "Verordening op de heffing
2015";
- "Verordening op de heffing
reinigingsheffingen 2015";
- "Verordening op de heffing
- "Verordening op de heffing
scheepvaartrechten 2015";
- "Verordening op de heffing

en de invordering van hondenbelasting
en de invordering van onroerende
en de invordering van precariobelasting
en de invordering van marktgelden
en de invordering van
en de invordering van rioolheffing 2015";
en de invordering van
en de invordering van
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parkeerbelastingen 2015";
- "Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015";
- "Verordening op de heffing en de invordering van staangeld 2015"
- "Verordening op de heffing en de invordering van graf- en
begraafrechten 2015";
- "Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting
2015";
- "Parkeerverordening 2015";
- "Wegsleepverordening gemeente Weert 2015";
- "Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de
inrichting van de
financiële organisatie van de gemeente Weert 2015".

De raad voor te stellen in te stemmen met de navolgende
tarieventabellen:
-

"Tarieventabel
"Tarieventabel
"Tarieventabel
"Tarieventabel
"Tarieventabel
"Tarieventabel

precariobelasting 2015";
reinigingsheffingen 2015";
parkeerbelastingen 2015";
legestarieven 2015";
graf- en begraafrechten 2015";
rioolheffing 2015".

Vast te stellen:
- "Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2015";
- "Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een
keuzesituatie 2015";
- "Beleidsregels voor het verlenen van parkeervergunningen en
parkeerabonnementen en arrangementen 2015";
- "Beleidsregels voor het toekennen van ambtshalve vermindering
van de vastgestelde
waarde ingevolge de Wet WOZ 2015";
- "Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2015";
- "Beleidsregels voor de heffing en invordering van de gemeentelijke
belastingen 2015;
- "Beleidsregels toekennen ambtshalve vermindering
belastingaanslagen 2015";
- "Beleidsregels betalingstermijnen en automatische betalingsincasso
2015";
- "Beleidsregels voor het opleggen van bestuurlijke boeten bij
gemeentelijke belastingen
2015";
- "Beleidsregels bestuurlijke boeten hondenbelasting 2015";
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- "Beleidsregels kostenvergoeding bestuurlijke voorprocedures 2015";
- "Besluit privaatrechtelijke tarieven 2015";
- "Tarieventabel behorende bij de "Verordening op de heffing en
invordering van staangeld
2015";
- "Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in
een keuzesituatie
2015";
- "Beleidsregels voor het verlenen van parkeerabonnementen bij
invaliditeit 2015".
2. De bevoegdheid tot het beslissen op administratieve beroepen
tegen afgewezen verzoeken om kwijtschelding van opgelegde
aanslagen gemeentelijke belastingen over te dragen aan het Dagelijks
Bestuur van de BsGW.
3. De bevoegdheid tot het vaststellen van beleids- en
uitvoeringsregels gemeentelijke belastingen over te dragen aan het
Dagelijks Bestuur van de BsGW.
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Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot tekstuele
aanpassing.

Registratienr.

BW-007813

Onderwerp

Nota "Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen in de periode 20152020".

Advies

1. Vaststellen van het inspraakverslag "concept-nota
Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen in de periode 20152020".
2. De ingediende zienswijzen beantwoorden conform bijgevoegde
concept-antwoordbrieven.
3. Aan de raad voorstellen te besluiten:
a. Vaststellen van de nota "Binnensportaccommodaties,
ontwikkelingen in de periode 2015-2020".
b. Instemmen met renovatie van de kleedlokalen van de sporthal en
sportzaal in Stramproy in 2015 en de financiële gevolgen van
€ 12.885,- ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2015.

13

Besluit

Akkoord met advies; mandaat wethouder Gabriëls tot aanpassing
raadsvoorstel.

Registratienr.

BW-007832

Onderwerp

Transitieatlas Voorzieningen Midden-Limburg
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Advies

1. Kennisnemen van de inhoud van het eindrapport Transitieatlas
Voorzieningen, d.d. 17 september 2014 en dit als inspiratie gebruiken
voor de vervolgstappen.
2. Instemmen met de drie vervolgstappen zoals genoemd in de
aanbiedingsbrief waarbij vervolgstap 2 geïncorporeerd wordt in het
traject van de voorzieningenplannen in Weert.
3. Instemmen met de raadsinformatiebrief en deze brief samen met
het rapport doorzetten aan de gemeenteraad.
4.Uitbrengen van het concept persbericht zoals opgenomen in bijlage

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007836

Onderwerp

1. Verlenen subsidie stichting Verbreding Basisschool Altweerterheide
2. Ramen subsidie Korein Kinderplein, Hoera Kindercentra, kdv 't
Bengeltje en Vlinder Villa

I

Advies

1. Verlenen maximaal € 10.500 voor peuterspeelzaal Olleke Bolleke
2. Ramen maximaal € 10.000 voor Korein Kinderplein, Hoera
Kindercentra, kdv 't Bengeltje en Vlinder Villa
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Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007837

Onderwerp

1. Verlenen subsidie peuteropvang 2015 aan stichting kinderopvang
Humanitas
2. Vaststellen ouderbijdragetabel peuteropvang 2015

I

16

Advies

1. Verlenen van € 337.705 aan stichting kinderopvang Humanitas:
€ 163.900 voor 100 reguliere dagdelen van 5,5 uur x € 7,45 x 40
weken
€ 155.705 voor 95 VVE dagdelen van 5,5 uur x € 7,45 x 40 weken
€ 18.100 voor extra handen in de groep en overleg met onderwijs
e.d.
2. Vaststellen ouderbijdragetabel peuteropvang 2015

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007838

Onderwerp

1. Verlenen subsidie PUNT welzijn voor peuteropvang en voorschoolse
educatie 2015
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2. Vaststellen ouderbijdragetabel peuterspeelzaalwerk 2015
I

Advies

1. Verlenen maximaal € 96.280 voor (toeleiding) peuteropvang en
voorschoolse educatie
2. Vaststellen ouderbijdragetabel peuterspeelzaalwerk 2015

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007843

17

Onderwerp

Het voornemen tot gunning Concessie van Diensten aan Van
Gansewinkel Overheidsdiensten

R

Advies

1. instemmen met het gunningsadvies, voornemen tot gunning van
de concessie van diensten aan Van Gansewinkel Overheidsdiensten;
2. opdracht geven aan de projectorganisatie om een
concessieovereenkomst op te stellen, binnen de kaders van de
uitvraag en de bieding op de concessie van diensten en vooruitlopend
op definitieve besluitvorming door de gemeenteraad.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007558

Onderwerp

Bezwaarschrift tegen het besluit waarbij een op 5 oktober 1999
verleende bouwvergunning voor het bouwen van een bedrijfshal op een
perceel gelegen aan de Vliesvenweg 5, is ingetrokken.

Advies

1. het bezwaarschrift ongegrond verklaren;

18

R

2. het besluit van 19 mei 2014, waarbij aan de heer P.J.Lammers op 5
oktober 1999 een bouwvergunning is verleend voor het bouwen van
een bedrijfshal op een perceel gelegen aan de Vliesvenweg 5 is
ingetrokken, in stand laten.
Besluit

Akkoord met advies.
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Registratienr.

BW-007774

Onderwerp

Ingediende zienswijzen tegen het ontwerpbesluit naar aanleiding van
een verzoek om handhaving met betrekking tot een op het perceel
Koningshof 11 zonder vergunning gerealiseerde schutting.

Advies

1.
2.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007778

Onderwerp

Opleggen last onder dwangsom in verband met het niet naleven van de
milieuvoorschriften die gelden voor het perceel Hushoverheggen 1.

Advies

Aan het bedrijf Smeets-Coolen B.V., p/a Varenstraat 6, Hunsel, een
last onder dwangsom opleggen in verband met het niet naleven van
de geldende voorschriften die op het bedrijf gelegen aan de
Hushoverheggen 1 van toepassing zijn.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007780

Onderwerp

Beleidsnota inzake 'Planologische afwijkingsmogelijkheden'

Advies

1. Akkoord gaan met beleidsnota inzake 'Planologische
afwijkingsmogelijkheden' volgens artikel 4 bijlage II van het Besluit
omgevingsrecht'.
2. Besluiten tot het aangaan en onderteke nen van een
planschadeverhaalsovereenkomst in verband met artikel 4 bijlage II
van het Besluit omgevingsrecht mandateren aan de directeur sector
Ruimte.

Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007824

Onderwerp

In procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan 'Kazernelaan
128'.

Advies

- Instemmen met het in procedure brengen van het

Kennis nemen van de ingediende zienswijzen;
Het ingediende verzoek om handhaving toewijzen en aan de heer
H.H.H.Brieskorn en mevrouw M.P.M.C.Hakkel, Koningshof 11,
Weert, een last onder dwangsom opleggen om de schutting terug
te brengen tot een maximale hoogte van 2 meter dan wel deze
schutting in zijn geheel te verwijderen.
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ontwerpbestemmingsplan 'Kazernelaan 128';
- Instemmen met bijgevoegde concept-planschadeovereenkomst.
Besluit

Akkoord met advies.

Registratienr.

BW-007860

23

Onderwerp

Wijziging begroting 2014 Veiligheidsregio Limburg-Noord

CS

Advies

1. Kennis nemen van het ontwerp wijziging 2 d.d. 6 november 2014
van de begroting 2014 van de veiligheidsregio Limburg-Noord
2. Instemmen met deze wijziging met de kritische kanttekening dat
hier sprake is van een incidentele oplossing om de begroting 2014
sluitend te kunnen maken.

Besluit

Akkoord met advies.

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering d.d. 02 december 2014
de secretaris,
de burgemeester,
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